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 މުތަރުޖިމުގެ ބަސ  

 والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل 

 

ވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ގައި ގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމު ދީ ޢަރަބިއްޔާމިއީ ސުޢޫ
ގެ  …(أريد أن أتوب ولكن)ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ  حفظه اهللޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު 

 ތަރުޖަމާއެވެ. 

ދެމެދު  ން ބޭނުންވިނަމަވެސް ތައުބާވުމާ ބަޔަކު ރުޖޫޢަވާއިސްލާމްދީނަށް ގިނަ 
ތުފާއިތުވުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ހީތަކުން ޤުބައެއް މީހުންނަށް ހީވެއެވެ. ވަ ހުރަސްތަކެއްވާކަމަށް 

 އަޅުގަނޑުމެން އެއްކިބާވުމަކީ ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ނުންވެފައިވާ މައުޟޫޢުއެއްކަމަށް އެހެންކަމުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުހަނު ބޭ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ޙައްޤުމަގުގައި ފައިތިލަ ޘާބިތުކުރުމުގެ  ،މިމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ ،ތަޢާލާهللا ދުޢާއަކީ 
 ތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވުމެވެ.

 

ޢިބާރާތްތަކަކީ ތަރުޖަމާނު މިފަދައިން ޖެހުމަށްފަހު ލިޔެފައިވާ  يقول املرتجمނޯޓް: މިފޮތުގައި 
 އިތުރުޮކށްފައިވާ ބައިތަކެކެވެ.
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 މުޤައ ދިމާ 

يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، من يهده اهلل فال مضل له، ومن 
 :أن حممداً عبده ورسوله، أما بعدأشهد و  ،إال اهلل وحده ال شريك له

 

ތަޢާލާއަށެވެ. އަޅަމެން އެއިލާހަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި هللا ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހާ ޙަމްދުވަނީ 
ތަޢާލާ ހިދާޔަތު هللا އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. ހަމައެކަނި އަޅަމެން ވާގިއެދެނީވެސް 

ނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއިލާހު އްދާރަފަހެ އޭނާ މަގުފު ،ވައިފި މީހަކުދައްކަ
ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން هللا ފަރާތެއްނުވެއެވެ.  ފަހެ ތެދުމަގު ދައްކާނެ ،މީހަކަށް މަގުފުރައްދަވައިފި

އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއި، އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވާކަމަށާއި، 
 މުޙައްމަދުގެފާނީ އެއިލާހުގެ އަޅާ އަދި ރަސޫލާކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. އެއަށްފަހު ދަންނައެވެ:

  ވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.ތަޢާލާ އެންމެހާ މުއުމިނުންނަށް ތައުބާ هللا 

  )سورة النور( ژىئ ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ …ژ

 ތިޔަބައިމީހުން  (އެއީ) .ތައުބާވާށެވެ އަށް هللا އެންމެން ތިޔަބައިމީހުން  އަދި…" މާނައީ:
 ".ލިބުމަށްޓަކައެވެ ނަޞީބު ދިންނަވާ

އަޅުތަކުން ބެހިގެންވަނީ ތައުބާވާމީހުންނާއި އުރެދޭމީހުންގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިނޫން ތިންވަނަ 
  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. عز وجلهللا ބައެއް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނުވެއެވެ. ފަހެ 

  )سورة احلجرات( ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث    …ژ
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 ހަމަ  ންނީއެބައިމީހު ފަހެ  .(ދަންނައެވެ) ތައުބާނުވާމީހުން އަދި …" މާނައީ:
  ".އަނިޔާވެރިންނެވެ

 ،ގެ ދީނާ ދުރައްޖެހިފައިވާ ޒަމާނެކެވެ. އަދި ފާފަކުރުން ޢާންމުވެهللاމިޒަމާނަކީ ގިނަ ބަޔަކު 
ނުބައިކަމުގެ ކުލަޖެހިފައިނުވާ ހަމައެއްވެސް ފަސާދަކުރުން މިވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެހެންކަމުން 

 އެވެ.މީހަކު މެނުވީއްކާތެރިކުރެއްވި ރަهللا ވެއެވެ. މީހަކުނު

ތަޢާލާގެ ނޫރުފުޅު ފުރިހަމަވުމަށްމެނުވީ އެއިލާހު ރުހިޮވޑިނުގަންނަވާނެއެވެ. هللا އެހެނެއްކަމަކު 
ތަޢާލާގެ هللا އެހެންކަމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލައިފިއެވެ. އަދި 

އްޖެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިހުމާލުވެވިއްޖެކަން އެބައިމީހުންނަށް އިޙްސާސްކުރެވި 
 ފަރުވާކުޑަކަމުން ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކާމެދު ދެރަވެ ހިތާމަކުރެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން ތައުބާއަށް މަގުދައްކައިދޭ ބައްތިތަކާދިމާލަށް 
މެދު މިސްރާބުޖަހަންފަށައިފިއެވެ. އަނެއްބައިމީހުންވަނީ އަބާއްޖަވެރިކަމާއި، އުނދަގޫ ދިރިއުޅުމާއި

މާޔޫސްވެފައެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ 
 ތެރެއަށް ނުކުމެވޭނެ މަގެއް ހޯދުމަށެވެ.

އެއީ  ކުރިމަތިވެއެވެ. އެބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި  ންނަށް އެމަގުގައި ހުރަސްތަކަކާއެކަމަކު އެބައިމީހު
ދެމެދުވާ ހުރަސްތަކެކެވެ. ބައެއް ހުރަސްތައްވަނީ އެބައިމީހުންގެ  އާއެބައިމީހުންނާއި ތައުބާ 

 ނަފްސުގައެވެ. އަދި އަނެއްބައި ހުރަސްތައްވަނީ އެބައިމީހުންގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައެވެ.

ޝުބުހަތައް  ،އަޅުގަނޑު މިރިސާލާ މި ލިޔުނީ، މިކަމުގައި އޮޅުންއަރާކަންތައް ތަފްޞީލުކޮށްދީ
ޝައިޠާނާ ދުރުހެލިކުރާނެގޮތް  ،ށެވެ. ނުވަތަ ޙިކުމަތް ބަޔާންކޮށްދީކަޝްފުކޮށްދިނުމަ
 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.
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މެދު ލުއިގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އެކުލަވާލެވިގެންވަނީ ފާފަތަކާ މިރިސާލާގައި
ތައުބާވާ  މުޤައްދިމާއަކާއި، ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ޝަރަޙައާއި، އެއަށްފަހު ނަފްސާނީ ފަރުވާއާއި،

މީހުންނަށްޓަކައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ނެގިފައިވާ ފަތުވާތަކާއި، ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ 
 ބަސްފުޅުތަކާއި އަދި ނިންމާލުމެކެވެ.

 އަޅުގަނޑަށާއި އެންމެހާ މުސްލިމު  ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިބަސްކޮޅަކީ هللا 
އަޚުންގެ ކިބައިން  ގައި ލެއްވުމަށެވެ. މުސްލިމު ކަމުއަޚުންނަށް ފައިދާކުރާނޭ ބަސްކޮޅެއް

އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަޅުގަނޑަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ތެދުވެރި 
ލައްވާ، ތައުބާ  މެން އެންމެންގެ މައްޗަށް ތައުބާއަޅަ هللا ނަޞީޙަތެއްދިނުމަށެވެ. 

 .ޤަބޫލުކުރައްވާންދޭވެ 

 

 



 ފާފަތަކާމެދު ލުއޮިގތަކަށ  ދެކުމުގެ ނުރައ ކާތެރިކަމުެގ މުޤައ ދިމާ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 

     

  5 
  

 މެދު ލުއިގޮތަކަށ  ދެކުމުގެ ނުރައ ކާތެރިކަމުގެ މުޤައ ދިމާ ފާފަތަކާ

هللا ހަމަކަށަވަރުން  -ތަޢާލާ ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ.هللا އަޅުގަނޑަށާއި ތިބާއަށް  –ދަންނާށެވެ. 
ތައުބާވުމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަމާއެކު ތެރިށް އަމުރުކުރައްވަނީ އިޚްލާޞްއަޅުތަކުންނަ عز وجل

  ވާޖިބެކެވެ. ފަހެ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  (٨)سورة التحرمي  ژ…ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

 ތިޔަބައިމީހުން  ތައުބާއަކުން، އިޚްލާޞްތެރި ތެދުވެރި، މީސްތަކުންނޭވެ. އީމާންވެއްޖެ  އޭ" މާނައީ:
 "...ތައުބާވާށެވެ އަށްهللا

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވުމުގެކުރިން ތައުބާވުމަށް  "އަލްކާތިބޫންއަލްކިރާމް "
 صلى اهلل عليه وسلمއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ މުހުލަތެއް ދެއްވާފައެވެ. ފަހެ )ނަބިއްޔާ( 

  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

الساعة الفلكية املعروفة، أو هي حمتمل أن تكون   - ))ِإنَّ َصاِحَب الشَِّماِل ليَ ْرَفُع اْلَقَلَم ِستَّ َساَعات  
َعِن اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم اْلُمْخِطِئ، فَِإْن َنِدَم َواْستَ ْغَفَر اللََّه  -املدة اليسرية من الليل أو النهار، من لسان العرب 

وحسنه األلباين يف (( ]رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي يف شعب اإلميان .ِمن َْها أَْلَقاَها، َوِإال ُكِتَبْت َواِحَدةً 
  [٩٠٢١سلسلة األحاديث الصحيحة 

 ހަ  ބޭފުޅާ އިންނަވާ ވައަތްފަރާތުގައި އަޅަކަށްޓަކައި މުސްލިމު  ނުބައިކަމެއްކުރާ" މާނައީ:
 ބޭނުންކުރާ ޙިސާބުގައި  ފަލަކީ  ސާޢަތަކީ މިތާގައި  - އުފުއްލަވައެވެ. ޤަލަން  ސާޢަތަށް

 ރޭގަނޑުން  ދުވާލާއި  އެއީ  އުޅޭގޮތަށް  ކިޔާ ރަބިބަހުގައި ޢަ ނުވަތަ  އެކަށީގެންވެއެވެ. ގަޑިއިރަށްވުން
 ޙަޟްރަތުގައި  هللا ހިތާމަކޮށް  އެކަމާ އޭނާ  -އެކަށީގެންވެއެވެ. ކަށްވުންވެސްމުއްދަތަ ކުރު

 ގޮތުގައި  އެއް)ކުށުގެ( ނޫންނަމަ ދޫޮކށްލައްވައެވެ. )ނުލިޔެ( އިސްތިޣްފާރުކުރުމުން



 ފާފަތަކާމެދު ލުއޮިގތަކަށ  ދެކުމުގެ ނުރައ ކާތެރިކަމުެގ މުޤައ ދިމާ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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ފަހު އަޖަލު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިތުރު މުހުލަތެއް އަދި )އެޢަމަލު( ލިޔެވުމަށް "ލިޔެވެއެވެ.
 ލިބެއެވެ.

އި ގެ މާތްވަންތަކަމާهللاމިއަދު ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތަކީ އެބައިމީހުން 
ރޭގަނޑާއި ދުވާލު  ،ތަޢާލާއަށް އުރެދިهللا ނުވުމެވެ. އެބައިމީހުން ތިމަތިވެރިވަންތަކަމަށް ބިރުވެ

އްމީހުން ފާފަ އެއީ އެވެ. އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެއެ
މާޮބޑުކަމެއްކަމުގައި ނުދެކުމުގެ ފިތުނާގައި ޖެހިފައިވެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކުދި 

އަޖްނަބީ "ވެ. މިޘާލަކަށް އޭނާ ބުނެދާނެއެވެ. ފާފަތަކާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރާތަން ފަހެ ތިބާ ދެކޭނެއެ 
 "ޮކށްލުމުން އޮތީ ކޮން ގެއްލުމެއް ހެއްޔެވެ؟މްށް ބަލާލުމުން ނުވަތަ ސަލާ ލައަންހެނަކާދިމާ

 އަޖްނަބީންނަކީ މަޙްރަމުންނޫން މީހުންނެވެ.

ތަކުން ޙަރާމް ތަކެއްޗަށް އެބައިމީހުން ބަލައެވެ. ކަމުގެ ސިލްސިލާ މަޖައްލާތަކުންނާއި ޓީވީ 
މީހުން ސުވާލުކުރެއެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ފަރުވާކުޑަކަމާއެކު ބައެއްޙަރާމްކަން އެނގުމުންވެސް 

ނުބައި ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަ ފާފައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ބޮޑު ފާފައެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ މިއީ 
 ،ގެ ސަޙީޙުގައި رمحه اهللކަންހިނގަމުންދާގޮތްކަން ތިބާއަށް އެނގުމުން އިމާމް ބުޚާރީ 

 ނިވި ދެއަޘަރާ އެއާ އަޅާކިޔާލާށެވެ.ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ އަންނަ

َها َعِر، ِإْن ُكنَّ َدقُّ يف أَْعُيِنُكْم ِمْن الشَّ ُكْم لَتَ ْعَمُلوَن أَْعَمااًل ِهَي أَ َي اللَُّه َعْنُه قَاَل: ))ِإنَّ َعْن أََنس  َرضِ  - ا لَنَ ُعدُّ
 (( .اتِ اْلُموبِقَ  َم ِمنَ ى اهلل َعَلْيِه َوَسلَ ِبِّ َصلَّ َعَلى َعْهِد النَّ 

 ތެރެއިން، ތަކުގެޢަމަލު ކުރާ ތިޔަބައިމީހުން " ވިދާޅުވިއެވެ. رضي اهلل عنه އަނަސް މާނައީ:
 ތައް،ޢަމަލު ދެކޭ މާކުޑަކަމަށް ވެސް އިސްތައްޓަކަށްވުރެ ކުރިމަތީގައި  ލޯތަކުގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ކަމުގައި  ކަންކަން ހަލާކުޮކށްލަނިވި މީހަކު  އެއީ  ޒަމާނުގައި ގެ  صلى اهلل عليه وسلم ނަބިއްޔާ
 އެއީ ހަލާކު ކުރަނިވި )ފާފަތަކެވެ.( اْلُموبَِقات "ވެ.އުޅުނީމެ ދެކި ތިމަންމެން



 ފާފަތަކާމެދު ލުއޮިގތަކަށ  ދެކުމުގެ ނުރައ ކާތެރިކަމުެގ މުޤައ ދިމާ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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اُف َأْن يَ َقَع ُه قَاِعٌد ََتَْت َجَبل  يََ ُمْؤِمَن يَ َرى ُذنُوبَُه َكأَنَّ الْ  مسعود رضي اهلل عنه قال: ))ِإنَّ  عن ابن -
  .((هُ نْ عَ  هُ بَّ ذَ فَ -أي بَِيِدِه  –َعَلى أَْنِفِه فَ َقاَل ِبِه َهَكَذا  اْلَفاِجَر يَ َرى ُذنُوبَُه َكُذبَاب  َمرَّ  َعَلْيِه، َوِإنَّ 

 އޭނާގެ  މުއުމިނަކަށް ހަމަކަށަވަރުން " ވިދާޅުވިއެވެ. رضي اهلل عنه މަސްޢޫދު އިބްނު  މާނައީ:
 އޭނާގެ  އެފަރުބަދަ އިންނައިރު އިށީނދެ ދަށުގައި ފަރުބަދައެއްގެ  އޭނާ ފެންާނނީ، ފާފަތައް
 ފެންނާނީ  ފާފަތައް އޭނާގެ މީހާއަށް ފާޖިރު އަދި  ގަންނަފަދައިންނެވެ.ބިރު  ވެއްޓިދާނެތީ ބޮލަށް

 އަތުން  އޭނާގެ  އެބަހީ: - އޭނާމިފަދައިން .ޮގތަށެވެ މެއްސެއްފަދަ ކައިރިންދިޔަ ނޭފަތް އޭނާގެ
 "ދުރުޮކށްލާނެއެވެ. އޭނާއާ އެފޮޅާލާ -

އް ކިޔުމުން އެބައިމީހުންނަށް މިހާރު މިކަމުގެ ޘެ ގެ ޙަދީ صلى اهلل عليه وسلمރަސޫލާ 
  ނުރައްކާތެރިކަން އަންދާޒާކުރެވޭ ހެއްޔެވެ.

ِبُعود ، َوَجاَء َذا نُوِب َكَمَلِل قَ ْوم  نَ زَُلوا َبْطَن َواد ، َفَجاَء َذا رَاِت الذُّ ا َمَلُل حُمَقَّ نُوِب، فَِإّنََّ الذُّ  رَاتِ ِإيَّاُكْم َوحُمَقَّ ))
ب ْزَ ِبُعود ، َحّتَّ  ُُ ْذ ِِبَا َصاِحب ُ ُهْم، َوِإنَّ حُمَقَّرَاِت الذُّ  مَحَُلوا َما أَْنَضُجوا ِبِه  ُُ )ويف رواية( َها تُ ْهِلْكُه نُوِب َمَّت يَْأ
(( ]رواه أمحد، صحيح اجلامع .ْكَنهُ  يُ ْهلِ ُجِل َحّتَّ ََيَْتِمْعَن َعَلى الرَّ  ُهنَّ نُوِب فَِإن َّ رَاِت الذُّ ِإيَّاُكْم َوحُمَقَّ 
٠٢٨٢-٠٢٨٢]  

 ފަހެ  ތެރިވާށެވެ.ރައްކާ ތިޔަބައިމީހުން ފާފަތަކުން ބެލެވޭ އްކަމުގައިފާފަތަ ކުދި" މާނައީ:
 ފަހެ  މިޘާލެވެ. ބައެއްގެ ފޭބި މެދަށް ވާދީއެއްގެ މިޘާލަކީ ފާފަތަކުގެ  ބެލެވޭ އްކަމުގައިކުދިފާފަތަ
 ދަރުކޮޅެއް  މީހަކުވެސް( )އެހެން އަދި އާދެއެވެ. ހިފައިގެން ދަރުކޮޅެއް  މީހަކު( ތެރެއިން )އޭގެ

 ދި އަ އެއްކުރެވެންދެނެވެ. )ދަރު( ޮރށިފިހެވޭވަރަށް  އޭގެން  އެބައިމީހުންނަށް އާދެއެވެ. ހިފައިގެން
  ހަލާކުވެގެންދެއެވެ. ސަބަބުން( )އޭގެ ހިފާމީހާ ފާފައިގައި ކުދި ހަމަކަށަވަރުން

 ފަހެ  ރައްކާތެރިވާށެވެ. ހުން ތިޔަބައިމީ ފާފަތަކަށް ކުދި (ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެހެން އަދި)
 "ޖަމާވެއެވެ. މައްޗަށް އޭނާގެ އެފާފަތައް ހަލާކުވެއްޖައުމަށްދާންދެން ކުމީހަ



 ފާފަތަކާމެދު ލުއޮިގތަކަށ  ދެކުމުގެ ނުރައ ކާތެރިކަމުެގ މުޤައ ދިމާ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުން ދޫޮކށްލާ، هللا ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން ޛިކުރުކުރައްވާގޮތުގައި 
ކުރާނަމަ، އެކަން ބޮޑު ލަދުވެތިކަމެއް، ފަރުވާލެއްނެތި އެއްވެސް ކަމެއްނޫނޭހިތާ ކުދި ފާފަތައް 

ކަންވެދާނެއެވެ. އެއްދަރަޖައަކަށް އެ ކިއެއްހެއްޔެވެ. ޮބޑުފާފައަކާ އަރާހަމަޮކށްފާނެއެވެ. އަދި  ފާފަތަކާ
 އަދި . ނުވެއެވެ އެހެންކަމުން ތަކުރާރުކޮށްކުރާނަމަ ކުދިފާފަތައް ކުދިފާފައިގެ ގޮތުގައި 

 ފާފައިގެ ގޮތުގައި ނުވެއެވެ.ތިއް ޮބޑެބޮޑެތިފާފަތަ ނަމައިސްތިޣްފާރުކުރާ މެދުނުކެނޑި

ބާ ނުބަލާށެވެ. އެކަމަކު ތިމިޙާލުގައިވާ މީހާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމެވެ: ފާފައިގެ ކުޑަކަމަށް 
 ބަލާށެވެ. ޯތތިއުރެދެނީ ކޮންފަރާތަކަށް

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަލިމަތަކަކީ ތެދުވެރިންނަށް ފައިދާކުރުވަނިވި ކަލިމަތަކެކެވެ.  هللا
ފަރުވާކުޑަކުރުންތައް އިޙްސާސްކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.  އިހުންނީ އެބައިމީހުންގެ ފާފަތަކާއެބައިމީ

ބެލުމެއްނެތި މަގުފުރެދުމުގައިވާ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ބާޠިލުގޮތްތަކުގެ  އެއީ އެއްވެސް
 ނޫނެވެ. ވެސްމަތީގައި ދެމިހުރުމަށް ބޭނުންވާމީހުންނެއް

  ތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅަށް އީމާންވީ މީހުންނަށެވެ.هللا އެއީ ހަމަކަށަވަރުން 

  )سورة احلجر( ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ژ

 ރަޙީމުވަންތަ  ފާފަފުއްސަވާ  ގިނަގިނައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:
 "ދެއްވާށެވެ. ޚަބަރު ކަލޭގެފާނު އަޅުތަކުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސްކަލާނގެކަމުގައި،

  އަދި މިބަސްފުޅަށްވެސް އީމާންވީ މީހުންނަށެވެ.

   )سورة احلجر( ژىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  ژ 

 "ޢަޛާބެވެ. ވޭންދެނިވި އެއީ ޢަޛާބު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި" މާނައީ:



 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ  

މިކަލިމައަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ކަލިމައެކެވެ. އަދި މިކަލިމާގައި ވަރަށް ފުން މާނަތަކެއް  "ތައުބާ"
އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެއީ ގިނަމީހުން ހީކުރާޮގތަށް ދުލުން ބަސްތަކެއް ބޭރުޮކށްލުމަށްފަހު 

ސްފުޅަށް ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ބަهللا ދެންއަނެއްކާވެސް ފާފައާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމެއްނޫނެވެ. 
  ވިސްނާލުމުން، ތައުބާވުމަކީ އިސްތިޣުފާރުކުރުމަށްވުރެ މާތަނަވަސް ކަމެއްކަން އެނގޭނެއެވެ.

  (٣)سورة هود  ژ… ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓژ 

 ތިޔަބައިމީހުން  ފާފަފުއްސެވުން ޙަޟްރަތުން ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި " މާނައީ:
 "…ތައުބާވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް އެއަށްފަހު  އަދި އެދޭށެވެ.

އާނުގެ( މިއީ މިހާ މަތިވެރިކަމަކަށްވީހިނދު މިކަމުގައި ޝަރުޠުތަކެއް ވާންޖެހޭނެއެވެ. )ޤުރު
ން، ޢިލްމުވެރިންވަނީ ޝަރުޠުތަކެއް ނަންގަވާ ޛިކުރުކުރައްވާފައެވެ. ތަކުއާޔަތްތަކުންނާއި ޙަދީޘް

 ކުރުޮކށްލާނަމެވެ:އެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް މިތާ ޛި

 

 ވަޤުތުން ދޫޮކށްލުން.ފާފަކުރުން  ފުރަތަމަ:

 މާޒީވެދިޔަތަނާމެދު ދެރަވެ ހިތާމަކުރުން. ދެވަނަ:

 ފާފައަށް( އެނބުރި އިޢާދަ ނުވުމަށް އަޒުމުކަނޑައެޅުން.) ތިނ ވަނަ:

ކިބައިން އޭނާ އަނިޔާ ދިން މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުން ނުވަތަ އެބައިމީހުންގެ  ހަތަރުވަނަ:
 މާފުލިބިގަތުން.



 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންވަނީ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއެއްގައި ހިމެނޭ 
އަޅުގަނޑުމެން  އް ގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަޝަރުޠުތައް އިތުރަށް ތަފްޞީލުޮކށްދެއްވާފައެވެ. އޭ

 މިޘާލާއެކު ގެނެސްދޭނަމެވެ.

ތަޢާލާއަށްޓަކައެވެ. އެހެން އެއްވެސް ސަބަބަކަށް هللا ލިވާންޖެހޭނީ ދުރުހެ ފާފައާ ފުރަތަމަ:
ނޫނެވެ. މިޘާލަކަށް އެކަންކުރުމަށް ނުކުޅެދުމުން ނުވަތަ އެކަމަށް ރުޖޫޢަނުވެވުމުން ނުވަތަ 

 މީސްތަކުން ބުނާނެ އެއްޗަކަށް ބިރުގަތުމަކުން ނޫނެވެ.

ފައިވާ މަޤާމަށް ޮކށްފާނޭ ނޭދެވޭ އޭނާގެ ޖާހަށް ނުވަތަ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އޭނާއަށް ލިބި
ދުރުހެލިވާ  ނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ފާފަތަކާފާ ގެއްލިދާޒީރަކަށްޓަކައި ނުވަތަ އޭނާގެ ވަ އަޘަ

 މީހަކަށް އެއީ ތައުބާވީ މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ.

އަދި އޭނާގެ ޞިއްޙަތާއި ގައިގެބާރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފާފައިން ދުރުހެލިވާ މީހަކަށް އެއީ 
އުބާވީ މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. މިޘާލަކަށް ޒިނޭކުރުމުން ނުވަތަ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ތަ

ހިންގުމުން ޖެހިދާނެ ގައިންގައިންއަރާ، ފާޙިޝް، ނުރައްކާތެރި ބައްޔަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުން 
 ލުމެވެ.ނުވަތަ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ނިކަމެތިވެ ވިސްނުން ޮކށިވެދާނެކަމަށްޓަކައި އެކަން ދޫޮކށް

 ދޭ  ]އޭނާ އިމްތިޙާނުކުރުމަށް[ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަދި ރިޝްވަތާ
ރިޝްވަތަކަށް ވެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ރިޝްވަތު ހިފުމުން ދުރުހެލިވާ މީހަކަށް އެއީ ތައުބާވީ 

 މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވާ މީހަކަށް އަދި އޭނާ ބަނގުރޫޓުވެދާނެތީ ރާބުއިމާއި 
 އެއީ ތައުބާވީ މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ.
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އަދި ހަމައެފަދައިން އޭނާއަށް ބާރުނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ފާފަކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ 
މުގެ މީހަކަށްވެސް އެއީ ތައުބާވީ މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. މިޘާލަކަށް ދޮގުހަދާމީހާ ވާގިދިއު

ސަބަބުން ވާހަކަނުދެއްކޭނަމަ، ނުވަތަ ޒިނޭކުރާމީހާ ޒިނޭކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ، 
ނުވަތަ ވައްކަންކުރާމީހާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން އަތް ނުވަތަ ފައި ގެއްލިއްޖެނަމައެވެ. 

މެދު ހިތާމަކުރުމެވެ. ކާތައްތައަދިކިއެއްހެއްޔެވެ. މިފަދަމީހުންނަށް ލާޒިމުވަނީ އިސްވެކުރެވުނު ކަން
 އަދި ފާފަކުރުމަށް އުންމީދުކުރުމާ ދުރުހެލިވުމެވެ. 

ނުވަތަ )ނުކުރެވި( ފާއިތުވި )ފާފަތަކާމެދު( ހިތާމަނުކުރުމެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށްވަނީ 
  ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ އަންނަނިވި ޙަދީޘްއެވެ. صلى اهلل عليه وسلم ރަސޫލާ 

  [٢٨٢٠ أمحد وابن ماجه، صحيح اجلامع ))النََّدُم تَ ْوبٌَة(( ]رواه 

 "ވެ.އެކެތައުބާ  ހިތާމަކުރުމަކީ ދެރަވެ ކަންތަކާމެދު ކުރެވުނު" މާނައީ:

ނުކުޅަދުންތެރިވެފައިވާމީހާ އޭނާގެ އަނގަބަހުން ކަމަކަށް އުންމީދުކުރާނަމަ، އޭނާއަކީ އެކަން 
ގެ ނަބިއްޔާ هللاވަވާފައެވެ. ތަޢާލާވަނީ ލައްهللا ކުރާމީހެކޭ އެއްދަރަޖައެއްގައިވާ މީހެއްކަމުގައި 

  ގެ އަންނަނިވި ޙަދީޘް ތިބާ ނުދެކެމުހެއްޔެވެ. صلى اهلل عليه وسلم

َا الدُّ  ِفيِه  هِفيِه َرمِحَُه، َويَ ْعَلُم لِل   ُه، َوَيِصلُ ِقي ِفيِه َربَّ ِة نَ َفر ، َعْبد  َرَزَقُه اهلل َمااًل َوِعْلًما فَ ُهَو يَ تَّ نْ َيا أِلَْربَ عَ ))ِإّنَّ
ََْ يَ ْرزُْقُه َنازِِل، َوَعْبد  َرَزَقُه اهللا، فَ َهَذا بِأَْفَضِل اْلمَ َحق   ِل َمااًل  ، يَ ُقوُل: َلْو أَنَّ ةِ َمااًل، فَ ُهَو َصاِدُق الن ِّيَّ  ِعْلًما، َو

، فَ ُهَو بِِنيَّ َلَعِمْلُت   يَ ْرزُْقُه ِعْلًما َيِْبُ  يف َمالِِه بَِغرْيِ ِعْلم  َمااًل َوََْ َواٌء، َوَعْبد  َرَزَقُه اهلل ِتِه فََأْجرُُُهَا سَ بَِعَمِل ُفاَلن 
َبِث اْلَمَنازِِل، وَ ِه َرمِحَُه، َواَل يَ ْعَلُم لِل ه ِفيِه َحق  ُه، َواَل َيِصُل ِفي يَ تَِّقي ِفيِه َربَّ اَل  ُْ ََْ يَ ْرُزْقُه اهللا، فَ َهَذا بَِأ  َعْبد  

، فَ هُ  أَنَّ  ْلًما فَ ُهَو يَ ُقوُل: َلوْ َمااًل َواَل عِ  ِتِه، َفوِْزرُُُهَا َسَواٌء(( ]رواه أمحد َو بِِنيَّ ِل َمااًل َلَعِمْلُت ِفيِه ِبَعَمِل ُفاَلن 
  [٩/١والرتمذي وصححه صحيح الرتغيب والرتهيب 
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 ޢިލްމު  މުދަލާއި  هللا ]ފުރަތަމައީ[ މީހެކެވެ. ހަތަރު ވަނީ ދުނިޔޭގައި" މާނައީ:
 އޭނާގެ  އަދި ބިރުވެތިވެއެވެ. އަށް هللا އެކަމުގައި  އޭނާ ފަހެ  އަޅެކެވެ. ރިޒްޤުކުރައްވާފައިވާ 

 އޭނާވަނީ  ފަހެ ދަނެއެވެ. އޭނާ ޙައްޤު ގެهللا އޭގައިވާ އަދި  ޤާއިމުކުރެއެވެ. ގުޅުން ރަޙިމުގެ
  އިގައެވެ.ދަރަޖަ ރަނގަޅު  އެންމެ

 އޭނާގެ  ފަހެ .އަޅެކެވެ ދެއްވާފައިނުވާ  ރިޒްޤު މުދަލުގެ ދެއްވައި، ޢިލްމު هللا ]ދެވަނައީ[ އަދި
 އެވެނި  މުދާލިބިފައިވާނަމަ  އަހަންނަށް ހަމަކަށަވަރުން ބުނެއެވެ: އޭނާ ތެދުވެރިއެވެ. ނިޔަތުގައި

 އެދެމީހުންގެ  ފަހެ ސަބަބުން ނިޔަތުގެ އޭނާގެ  ކޮށްފީމުއެވެ. އަހަރެން ޢަމަލުކުރާފަދައިން މީހަކު
  ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. އަޖުރު

 ބެލުމެއްނެތި، އަޅެކެވެ. ދެއްވާފައިނުވާ  ޢިލްމު އި،ރިޒްޤުދެއްވަ  މުދަލުގެ  هللا ]ތިންވަނައީ[ އަދި
 އަދި  ބިރުވެތިނުވެއެވެ. އަށްهللا އެކަމުގައި  އޭނާ  ފަހެ  ހޭދަކުރެއެވެ. މުދާ އޭނާގެ  ޢިލްމެއްނެތި

 ނުދަނެއެވެ. އޭނާ ޙައްޤެއްވާކަން ގެهللا އޭގައި އަދި ޤާއިމުނުކުރެއެވެ. ގުޅުން ރަޙިމުގެ އޭނާގެ
  ދަރަޖައިގައެވެ. ނުބައި އެންމެ އޭނާވަނީ ފަހެ

 ފަހެ  އަޅެކެވެ. ދެއްވާފައިނުވާ هللا ޢިލްމެއްވެސް ރިޒްޤުވެސް، މުދަލުގެ ]ހަތަރުވަނައީ[ އަދި
 ]ނުބައި[ މީހަކު އެވެނި  ފައިވާނަމަ މުދާލިބި އަހަންނަށް މަކަށަވަރުންހަ ބުނެއެވެ. އޭނާ

 އެދެމީހުން  ސަބަބުން ނިޔަތުގެ  އޭނާގެ ފަހެ ޮކށްފީމުއެވެ. އަހަރެން  ޢަމަލުކުރާފަދައިން 
 "ހަމަހަމައެވެ. ފާފައިގައި

 

 ފާފައިގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ގެއްލުން އިޙްސާސްވުމެވެ. ދެވަނަ:
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 މީގެ މާނައަކީ މާޒީގައި ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ހަނދާންވުމުން އޭގެ ލައްޛަތާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ 
ރިދާން އެދޭ އެދުމާއެކު ތައުބާ ބަލުގައި ފާފަކުރުމަށް އެނބުޤުޝުޢޫރުތަކާއެކު ނުވަތަ މުސްތަ 

 ޞައްޙަނުވާނެއެވެ.

އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި "އަލްފަވާއިދު"އަދި  "އައްދާއު ވައްދަވާއު"ގެ  رمحه اهللލްޤައްޔިމް އިބްނު

 ފާފަތަކުން ލިބޭ ބައިވަރު ގެއްލުންތައް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ހަށިގަނޑު  –ކަންކަން އުނަދގޫވުން  –ވެރިކަން ކަނިހިތުގެ އެ –ރޫމުވުން ޙްޢިލްމުން މަ 
 –ރަކާތް ކެނޑުން ބަ –ރޫމުވުން ޙްރުމުން މަ ކިޔަމަންތެރިކަްނ އަދާކު –ބަލިކަށިވުން 
 –ވުން ލާނުބައި ކަންތައްތައް އާ  –ން މޭގެ ނުތަނަވަސްކަ –ރޫމުވުން ޙްތައުފީޤުން މަ 

މީސްތަކުންގެ  –ހާ ނިކަމެތިވުން ގެ ޙަޟްރަތުގައި ފާފަކުރާމީهللا –ފާފަކުރުމަށް އާދަވުން 
 –އޭނާގެ މައްޗަށް ނަޢަމުސޫފިތައް ލަޢުނަތްދިނުން  –ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ އަގެއްނެތުން 

 –ތަޢާލާގެ ލަޢުނަތުގެ ދަށަށްވަނުން هللا ހިތުގައި ސިއްކަޖެހި  –ނިކަމެތިކަން ވެރިވެގަތުން 
 –ރަތްތެރިކަން ނެތުން ޣީ –ބިމާއި ކަނޑު ފަސާދަވުން  –ދުޢާ އިޖާބަވުމުން މަނާވުން 

ފާފަކުރާމީހާ  –ޤޫބާތް ފޭބުން ޢު –ން ވެގެންދިއުނިޢުމަތްތައް ބީ –ލަދުވެތިކަން ދިޔުން 
އަދި  –ން ނިމުން ނުބައިވު –ޝައިޠާނާގެ ދަންތުރައިގައިޖެހުން  –ހިތްބިރުގަތުން 

 މެވެ.އާޚިރަތުގައި ޢަޛާބުލިބު

އޭނާ ފާފަތަކާ އެކީއެކައްޗަކަށް ދުރުކޮށްދެއެވެ.  މިފަދަ ފާފަތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް އެނގުމުން
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ބައެއް މީހުން ބައިވަރު ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި އެއްފާފައަކުން ދުރުވެ 

 އަނެއްކާ އެހެން ފާފައަކަށް އަރައިގަނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި:

 ލުއިވީމައެވެ. ފާފައަށްވުރެ[ކުރި ކުރީގަބުރަދަން ]އެއީ އެމީހުން ދެކޭގޮތުގައި އެފާފައިގެ . 1
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އެއީ އެމީހުންގެ ނަފްސުތައް އެކަމަށް މާބޮޑަށް ލެނބޭތީއެވެ. އަދި އެކަމަށް އޮތް . 2
 ޝަހުވަތްތެރިކަން މާގަދަވުމުންނެވެ.

އަދި  އެއީ އެހެން ފާފަތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އެފާފަކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވާތީއެވެ.. 3
 އަދި  ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ބޮޑަށް ވެ.ތީއެސޭހައިން ތަނަވަސްވެފައިވާފަ ތުޤުއެކަމުގެ ސަބަބުތައް އެވަ 

 .ތަފާތެވެ ވަރަށް ފާފަތަކާ މިފަދަ ފާފަތައް ގިނަ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

 އޭނާއަށް  ޙާލުވެސް ދެމިތިބޭ  ކުރުންމަތީ ފާފައެއް ބަޔަކު ގާތް  އެއީ އޭނާއާއި އެކުވެރި،. 4
 .ވެދަތިވީމައެ ދުރުހެލިވާން ންނާއެބައިމީހު

ންގެ މެދުގައި އޭނާގެ ޖާހާއި މީހުއުޅޭ އެކުއި އޭނާއާ އިގެ ސަބަބުން އޭނާއާއެ ފާފަ. 5
ދިއުމަށް އުނދަގޫވެ، ފާފަކުރުންމަތީ ށްމުކުރިއަރާދިއުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އެކަމުން ދުރަޤާމަ

ގޭންގު "ދެމިހުރެއެވެ. ނުބައި ކަންތައްތައްކުރުމާއި ފަސާދަކުރުމުގައި އުޅޭ ބައެއް 
 ވެސް ކުރިމަތިވަނީ މިފަދަގޮތެކެވެ. "ލީޑަރުންނަށް

އެއްވެސް އަދަބެއް އަޚްލާޤެއްނެތް ޝާޢިރެއް ކަމުގައިވާ އަބޫ ނައްވާސްއަށްވެސްވީ 
އޭކިޔުނު  ޢަތާހިޔާތީ އަބުލްއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނާމިފަދަގޮތެކެވެ. އެ 

 ކިޔެވެ. ރު އޭނާއަށް ބަދުބަސް ރައްދުކުރުމުން އަބޫ ނައްވާސް ޅެންބައިތެއް ޢިޝާ

 املاَلِهي تِْلكَ  تَارًِكا يَاَعَتاِهيْ  أَتُ رَاينْ 

 َجاِهيْ بِالنُّْسِك ِعْنَد الَقْوِم  ُمْفِسًدا أَتُ رَاينْ 

 ؟ނޭކަމަށް ތިބާއަށް ފެނޭހެއްޔެވެއެވެ. އަހަރެން އެކުޅިމަޖާކުރުންތައް ދޫކުރާޔާއޭ ޢަތާހި"މާނައީ: 
އަޅުކަންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ ގާތުގައިއޮތް އަހަރެންގެ ޖާހު ފަސާދަކުރާ 

 "؟ތިބާއަށް އަހަރެން ފެނޭހެއްޔެވެ މީހެއްކަމުގައި 
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 އޭނާ ތައުބާވުން  ،ފަހެ  ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނަންޖެހޭނެއެވެ.އަޅާ  ތިނ ވަނަ:
  .ފާފައެކެވެ ތައުބާވާންޖެހޭނެ އެކަމަކަށްޓަކައި ލަސްކުރުމަކީވެސް އޭގެ ޛާތުގައި

އޭނާގެ ތައުބާގައި ކަމެއް އުނިވެދާނެކަމަށްޓަކައި އޭނާ ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި  ހަތަރުވަނަ:
 ސަބުބުން  އޭގެ  އެހެނީ. ނުވާނެއެވެ ކަށަވަރުޮކށްގެން ޔަޤީންކޮށް ކަމަށްތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވި

 ރައްކާތެރިކުރެވިއްޖެކަމުގައި  ރޭވުންތެރިކަމުން ތަޢާލާގެ هللا ހަމަޖެހިލާ، ނަފްސު އޭނާގެ
 .ދެކިފާނެތީއެވެ

 ތަޢާލާގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވާނަމަ އޭނާއަށް ކުޅަދާނަވީވަރަކުން އެކަން هللا  ފަސ ވަނަ:
ގައި ޒަކާތް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާނަމަ ޒީނެއެވެ. މިޘާލަކަށް އޭނާ މާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

 އެއަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ އެއީ ފަޤީރުންގެ ޙައްޤެއްވެސްމެއެވެ.

އޭނާ ފާފަކުރިތަން ބަދަލުޮކށްލަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާ އެތަނުގައި ހުރެއްޖެނަމަ  ހަވަނަ:
 އޭނާއަށް އެފާފަ ކުރެވިދާނެނަމައެވެ.ވެސް އަނެއްކާ

އޭނާއަށް ފާފަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން މީހުންނާ ދުރުވާންވާންޖެހޭނެއެވެ. މިނުކުތާއާއި  ހަތ ވަނަ:
މީގެ ކުރިން ޛިކުރުކުރެވުނު ނުކުތާއަކީ ސަތޭކަ މީހުން ޤަތުލުޮކށްލިމީހާގެ ޙަދީޘުން ނެގިފައިވާ 

 އަންނަހުށްޓެވެ.. އެ ޙަދީޘް ފަހުން ފައިދާތަކުގެ ތެރެއިން ފައިދާތަކެކެވެ

  ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

رف( ژڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ    )سورة الُز

 ކަމުގައެވެ. ޢަދާވާތްތެރިން ވާހުށީ އަނެއްބަޔަކަށް އެއްބަޔަކު އެދުވަހުން ގާތްއެކުވެރިން" މާނައީ:
  "މެނުވީއެވެ. ތަޤުވާވެރިން
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ރައްޓެހިން ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ލަޢުނަތް ދޭނެއެވެ.  އެކުގައިއުޅޭ ނުބައި
އޭ ތައުބާވެފައިވާ މީހާއެވެ. އެމީހުންނަށް ދަޢުވަތުދިނުމަށް ތިބާ ނުކުޅަދުންތެރިވެފައިވާނަމަ 

ގުޅުންކަނޑާލާ އަދި އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން  ،ތިބާގެ މައްޗަށް އޮތީ އެމީހުންނާ ދުރުހެލިވެ 
ރައްކާތެރިވުމަށް އިންޛާރުދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންނަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ނަމުގައި 

އެއީ  ދިޔުން ޝައިޠާނާ ތިބާއަށް ޒީނަތްތެރިކުރުވިޔަ ނުދޭށެވެ.އެމީހުންގެގާތަށް އެނބުރި
 ވެ.ތިބާއަށް އެނގިހުރި ޙާލެ ދޭނެކަންއެބައިމީހުންނާ ތިބާއަށް ދެކޮޅުނުހެ

ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ސަބަބުން  ރައްޓެހިންނާ އެބައިމީހުން ފާފަކުރުމުގައި އެކުގައިއުޅުނު ކުރީގެ
 ވެއެވެ.ތައްޙާދިޘާބައިވަރު  ފައިވާފާފަކުރުމަށް އެނބުރިގޮއްސް އަލުން

އެވެ. މިޘާލަކަށް އެވަޤުތު އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ޙަރާމްތަކެތި ނައްތާލަންޖެހޭނެ އަށ ވަނަ:
އަދި އޮނު ފަދަ  [ގިޓާފަދަ މިއުޒިކު ކުޅެން ބޭނުކުރާ އާލަތެއް] މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޢޫދު

މިއުޒިކްކުޅޭ ސާމާނެވެ. ނުވަތަ ޙަރާމް ޞޫރައާއި ފިލްމުތަކާއި ފައިދާއެއްނެތް ވާހަކަތަކާއި 
ހަލާކުޮކށްލާ ނުވަތަ  ޑްރާމާތަކެވެ. އެކަށީގެންވަނީ އެފަދައިން ބާކީހުރި އެއްޗެތި ބިންދާލާ،

 އަންދާލުމެވެ.

ތައުބާވާމީހާ ޘާބިތުވުމުގެ އޮޅިގަނޑުމަތީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ އެންމެހާފޭރާންތައް އެއްލާލައި، 
ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ންމެހެންވެސް އޭނާ އެކަން ޙާޞިލުއެކީއެކައްޗަކަށް ދޫޮކށްލަންޖެހޭނެއެވެ. ކޮ

ތައުބާވިމީހުންގެ އަތުގައި މިފަދަ ޙަރާމްތަކެތި ބެހެއްޓުމުން ކިތައް ޙާދިޘާގައި އެބައިމީހުން 
ގޮސްފައިވޭހެއްޔެވެ. އަދި ކިތައް )ފަހަރު( ތައުބާއިން އެނބުރި  ކުރީގެގޮތަށް 

ގެ هللا ވެ. ރުޖޫޢަވެފައިވޭހެއްޔެވެ. އަދި ހިދާޔަތަށްފަހު މަގުފުރެދުމަށް ގޮސްފައިވޭހެއްޔެ
 ދަންނަވަމެވެ.ތުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދިޙަޟްރަތުން ޘާބި
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ކުރީގެ ނުރަނގަޅު ރައްޓެހިންގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު ޞާލިޙު މީހުންގެ ތެރެއިން  ނުވަވަނަ:
ރައްޓެހިން އިޚްތިޔާރުކުރާށެވެ. އެއީ އޭނާގެ ނަފްސުގެ މައްޗަށްވެސް ވާގިވެރިވާނެ ބަޔަކު 

ޢިލްމީ މަޖްލިސްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެ. ކުރާ ތަންތަނަށާއި އަދި ޛިކުރު އި ވާންވާނެއެވެ.ކަމުގަ
ތުތައް ޤު ނާގެ ވަތެއްނުދީ އޭޞަކޮށްދިނުމަށް ޝައިޠާނާއަށް ފުރުހަނދާން ޒީއޭނާގެ މާ

 ކުރާށެވެ.ވޭތުފައިދާހުރިގޮތެއްގައި 

ތަޢާލާއަށް هللا އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވި ޙަރާމްތަކެތީގެ ބަދަލުގައި،  ދިހަވަނަ:
ގެ ތަކެތި ކެއުމަށް ސަމާލުކަންދީ އޭނާއަދާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޙަލާލު ކިޔަމަންތެރިކަން

 ހިޔަދޭންވާނެއެވެ.ހަށިގަނޑުގައި ރަނގަޅު މަސްޖެ

ގެ ކުރިން އަދި ހުޅަނގުފަރާތުން އިރުއެރުމުގެކުރިން "އަލްޣަރްޣަރާ" އެގާރަވަނަ:
އަކީ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުން ނުކުންަނ ވަޤުތު އޭނާގެ ކަރުން "އަލްޣަރްޣަރާ"ތައުބާވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ނުކުންނަ އަޑެވެ. މަޤްޞަދަކީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ކުރިން ތައުބާވުމެވެ. އެއީ ކުޑަ )ޤިޔާމަތް( ނުވަތަ 
ގެ އަންނަނިވި  صلى اهلل عليه وسلم އެއީ ނަބިއްޔާ 1ޮބޑު )ޤިޔާމަތަށް( ވިޔަސްމެއެވެ.

  ޙަދީޘްގައިވާ ފަދައިންނެވެ.

  [٢٩٣٠ (( ]رواه أمحد والرتمذي، صحيح اجلامع .قَِبَل اللَُّه ِمْنهُ  ،رَ غِ رْ غَ ي ُ َمْن تَاَب ِإََل اللَِّه قَ ْبَل أَْن ))

 هللا ތައުބާ ތައުބާވެއްޖެމީހާގެ  ކުރިން އައުމުގެ ކަރާހަމައަށް ފުރާނަ އޭނާގެ" މާނައީ:
  "ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ.

  ފަދައިންނެވެ.އަދި އަންނަނިވި ޙަދީޘްގައިވެސްވާ 

  (( ]رواه مسلم[.َعَلْيهِ  ِمْن َمْغرِِِبَا تَاَب اهلل ْمسُ تَاَب قَ ْبَل أَْن َتْطُلَع الشَّ  ))َمنْ 
                                                           

 
1

 .ކުޑަ ޤިޔާމަތޭކިޔައެވެ 'މަރަށް'ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  يقول املرتجم: 
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 هللا ،ތައުބާ ތައުބާވެއްޖެމީހާގެ  އިރުއެރުމުގެކުރިން ހުޅަނގުފަރާތުން" މާނައީ:
 "ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ.
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 މަތިވެރި ތައުބާއެއ  

މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޛިކުރުޮކށްލާނީ މިއުންމަތުގެ ކުރިއަރައަރައިގެންދިޔަ ޖީލު ތައުބާވިގޮތުގެ 
 ގެ އަޞްޙާބުންނެވެ.صلى اهلل عليه وسلم هللا މިޘާލެކެވެ. އެއީ ރަސޫލު 

يَا  فَ َقاَل:  -مصلى اهلل عليه وسل- أََتى َرُسوَل اللَّهِ  ي  ْسَلمِ َماِعَز ْبَن َماِلك  األَ  َة رضي اهلل عنه: َأنَّ بُ َرْيدَ َعْن 
ا َكاَن ِمَن اْلَغِد أَتَاُه، ، فَ َردَّ رِيُد أَْن ُتَطهَِّرين ِإِّنِّ َقْد ظََلْمُت نَ ْفِسى َوَزنَ ْيُت، َوِإِّنِّ أُ  ،َرُسوَل اللَّهِ  فَ َقاَل: يَا ُه فَ َلمَّ
 :ِإََل قَ ْوِمِه، فَ َقالَ  -صلى اهلل عليه وسلم- َيَة، فََأْرَسَل َرُسوُل اللَّهِ انِ ُه اللَّ ِإِّنِّ َزنَ ْيُت. فَ َردَّ  َرُسوَل اللَّهِ 

ا ِفيَما نُ َرى، اْلَعْقِل، ِمْن َصاحِلِينَ  ا: َما نَ ْعَلُمُه ِإالَّ َويفَّ و فَ َقالُ ))أَتَ ْعَلُموَن بَِعْقِلِه بَْأًسا؟ تُ ْنِكُروَن ِمْنُه َشْيًئا؟((، 
بَ ُروُه: أَنَّ الَِلَة، فََأْرَسَل إِلَْيِهْم أَْيًضا، َفسَ فَأَتَاُه اللَّ  ُْ ا َكاَن الرَّ ُه اَل بَْأَس ِبِه َواَل َأَل َعْنُه فََأ َعَة َحَفَر لَُه ابِ ِبَعْقِلِه، فَ َلمَّ
 أََمَر ِبِه فَ ُرِجَم. ُثَّ ُحْفَرًة، 

ُد، قَاَلْت: ا َكاَن اْلغَ َزنَ ْيُت َفَطهِّْرِِّن، َوِإنَُّه َردََّها، فَ َلمَّ  ِإِّنِّ َقدْ  ، فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل اللَّهِ ةُ ِت اْلَغاِمِديَّ قَاَل: َفَجاءَ 
َ تَ ُردُّين  يَا َرُسوَل اللَّهِ  َحّتَّ  قَاَل: ))ِإمَّا اَل، فَاْذَهِب  حَلُب َْلى، ِإينِّ  َت َماِعزًا، فَ َواللَّهِ ا َرَددْ َكمَ   ين ؟ َلَعلََّك أَْن تَ ُردَّ َِ

ا َوَلَدْت أَتَ ْتُه بِالصَّ يتَِلدِ  ْرَقة ، قَاَلْت: َهَذا َقْد َوَلْدتُُه، قَالَ  ِِبِّ ((، قَاَل: فَ َلمَّ ُِ فََأْرِضِعيِه َحّتَّ  : ))اْذَهِب ِِف 
ا َفَطَمتْ  ْبز ، فَ قَ  ِبِّ ُه أَتَ ْتُه بِالصَّ تَ ْفِطِميِه((، فَ َلمَّ ُُ َفَطْمُتُه، َوَقْد َأَكَل  َقدْ  ،اَلْت: َهَذا يَا َرُسوَل اللَّهِ ِِف يَِدِه ِكْسَرُة 
اَس فَ َرمَجُوَها، ِإََل َصْدرَِها، َوأََمَر النَّ  أََمَر ِِبَا َفُحِفَر ََلَا ُجل  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، ُثَّ ِإََل رَ  الطََّعاَم، َفَدَفَع الصَِّبَّ 

اِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِبَ  َُ اِلد  َفَسب ََّها، َفَسِمَع َنِبُّ اللَّهِ َح الدَّ َجر  فَ َرَمى رَْأَسَها فَ تَ َنضَّ فَ يُ ْقِبُل  َُ لى ص- ُم َعَلى َوْجِه 
اِلدُ اَها، فَ َقالَ َسبَُّه إِيَّ  -اهلل عليه وسلم َُ ِه لََقْد تَاَبْت تَ ْوبًَة َلْو تَابَ َها بَِيدِ  ينَ ْفسِ  يذِ فَ َوالَّ  ،: ))َمْهاًل يَا 
 (( ]رواه مسلم[.َلُغِفَر َلهُ  - وهو الذي يأُذ الضرائب -َصاِحُب َمْكس  

 މާލިކު  ބުން މާޢިޒް ހަމަކަށަވަރުން .ރިވާކުރެއްވިއެވެ رضي اهلل عنه ބުރައިދާ މާނައީ:

 ގެ هللا އޭ" ދެންނެވިއެވެ: އައިސް އަރިހަށް ގެ صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު އަލްއަސްލަމީ
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 ޒިނޭޮކށްފީމެވެ. އަނިޔާވެރިވެ ނަފްސަށް އަމިއްލަ އަޅުގަނޑުގެ ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލާއެވެ.
 ފޮނުވާލެއްވިއެވެ. އޭނާ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ "ދެއްވާށެވެ. ޠާހިރުޮކށް އަޅުގަނޑު ކަލޭގެފާނު

 ގެ هللا އޭ " ދެންނެވިއެވެ: އައިސް  އޭނާ ށްއަރިހަ އެކަލޭގެފާނުގެ އައިދުވަހުވެސް  ޖެހިގެން ފަހެ
 ފަހަރަށް ދެވަނަ އެކަލޭގެފާނު ".ޒިނޭޮކށްފީމެވެ އަޅުގަނޑު ހަމަކަށަވަރުންވެސް  ރަސޫލާއެވެ.

 .ފޮނުވާލެއްވިއެވެ އޭނާ

 މީހުން  ޤައުމުގެ ގެ( رضي اهلل عنه )މާޢިޒުއޭނާގެ ،صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު ފަހެ
 އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ފޮނުއްވިއެވެ.( މީހަކު ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ )ނުވަތަ ބަލާފޮނުވިއެވެ.

 އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަމަނުޖެހޭކަން ބުއްދި އޭނާގެ" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
 އެމީހުން  "ވެ؟ހެއްޔެ އިންކާރުކުރަން އެއްވެސްކަމަކަށް  ކިބައިން  އޭނާގެ  ތިޔަބައިމީހުން
 މެނުވީ  މީހެއްގެގޮތުގައި  ހަމަޖެހޭ  ބުއްދި އޭނާއަކީ ތިމަންމެންނަށް" ދެންނެވިއެވެ.

  "ތެރެއިންނެވެ. ޞާލިޙުންގެ  ތިމަންމެންގެ ވަނީއޭނާ އެނގިފައިނުވެއެވެ.

صلى اهلل عليه  هللاރަސޫލު އަދި އައެވެ. ފަހަރަށް ތިންވަނަ އޭނާ އަރިހަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހެ
 މީހަކު  ގާތަށް  އެބައިމީހުންގެ )ނުވަތަ  ފޮނުވިއެވެ. ބަލާ ވެސް  މީހުން  ޤައުމުގެ އޭނާގެ  وسلم

 މައްސަލައެއް  ބުއްދީގައި އޭނާގެ ސުވާލުކުރުމުން ބެހޭގޮތުން އޭނާއާއި ފަހެ ފޮނުއްވިއެވެ.(
 ނާ އޭ ދެންފަހެ ވަޅެއްކޮނުނެވެ. އޭނާއަށް ދުވަހު ހަތަރުވަނަ ޚަބަރުދިނެވެ. އެމީހުން ނެތްކަމަށް
 އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. ރަޖަމުކުރަން

 އަރިހަށް( ގެ  صلى اهلل عليه وسلم هللا)ރަސޫލު ވިދާޅުވިއެވެ. (رضي اهلل عنه ބުރައިދާ)
 ގެ هللا އޭ" ދެންނެވިއެވެ. އެކަމަނާ ފަހެ އައެވެ. އަންހެންމީހާ( ޤަބީލާގެ  )ޣާމިދު  އަލްޣާމިދިއްޔާ
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 އެކަލޭގެފާނު  "ޠާހިރުކޮށްދެއްވާށެވެ. ތިމަން ޒިނޭޮކށްފީމެވެ. ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލާއެވެ.
 ފޮނުވާލެއްވިއެވެ. އަނބުރާ އެކަމަނާ

 ތިމަން ރަސޫލާއެވެ. ގެ هللا އޭ" ދެންނެވިއެވެ. އައިސް ދުވަހު އަނެއް  އެކަމަނާ ފަހެ
 ފަހެ  ފޮނުވާލައްވަނީތޯއެވެ؟ ވެސްތިމަން ފޮނުވާލިޮގތަށް ޢިޒް މާ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ފޮނުވާލެއްވީ

 )ތިބާގެ  ނޫނެކެވެ." ދެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު "ބަނޑުޮބޑެވެ. ތިމަން ގަންދީބުނަމެވެ. هللا
 "އެނބުރިދާށެވެ. ވިހަންދެން ކަމަނާ ނޭދޭކަމަށްވާނަމަ( ފޮރުވުމަށް އަމިއްލަނަފްސު

 އަދި  އައެވެ. އަރިހަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތިގަނޑަކަށްލައިގެން ދަރިފުޅު ވިހެއުމުން އެކަމަނާ  ފަހެ
 އެކުއްޖާއަށް " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު "ދަރިއެވެ. ވިހޭ  ތިމަން މިއޮތީ" ންނެވިއެވެ.ދެ

 "އަންނާށެވެ. ވަކިވުމުން ކިރުތުނބުން ދާށެވެ. ކިރުދޭން

 ޮރށިފަޅިއެއް  އަތުގައި އެކުއްޖާގެ  ،އިރުއައި  ގޮވައިގެން އެކުއްޖާ މުމުންނި ކިރުދީ  އެކުއްޖާއަށް
 އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލާއެވެ. ގެ هللا އޭ " ދެންނެވިއެވެ. އެކަމަނާ  ފަހެ  އޮތެވެ.

 ފަހެ  "ކައެވެ. ކާބޯތަކެތި މިހާރު އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން އަދި  ވަކިވެއްޖެއެވެ. ކިރުތުނބުން
 ވަޅެއް  މެއާހަމައަށް ގެކަމަނާ އެ ދެން ވާލުކުރިއެވެ.ހަ  އެކުއްޖާ މީހަކާ  ތެރެއިން ންގެ މުސްލިމު
 އަމުރުކުރެއްވުމުން  މީސްތަކުންނަށް ރަޖަމުކުރުމަށް އެކަމަނާ އަދި އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. ކޮންނަން
  ރަޖަމުކުރެވުނެވެ. އެކަމަނާ

 އަދި  އެއްލިއެވެ. ބޮލަށް އެކަމަނާގެ ނަންގަވާ ހިލައެއް ވަޑައިގެން ވަލީދު ބުން ޚާލިދު
 އެކަމަނާއާދިމާއަށް  ޚާލިދުގެފާނު އަދި  ބުރިއެވެ. ށްމޫނަ ޚާލިދުގެފާނުގެ ލޭ ނާގެއެކަމަ

 އަޑު  ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު ޚާލިދުގެފާނު ދިމާއަށް އެކަމަނާއާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބަސްފުޅު އިހާނެތިޮކށް
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފަހެ  އިވިވަޑައިގަތެވެ. އަށް صلى اهلل عليه وسلم ނަބިއްޔާ ގެهللا
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 އަތްޕުޅުގައިވާ  އެއިލާހެއްގެ ނަފްސު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ލައްވާށެވެ. މަޑުމައިތިރިވެ .ޚާލިދެވެ އޭ"
 ނަގާމީހުން(، ޓެކްސް )އެއީ މީހަކުވެސް  މަކްސްގެ  ހަމަކަށަވަރުން ބުނަމަވެ. ފަރާތްގަންދީ
 "ފުހެވުނީހެވެ. ފާފަވެސް އެމީހެއްގެ ،ތައުބާވިނަމަ ތައުބާއަކުން އެކަމަނާވިފަދަ

ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ދެންއެއަށްފަހު އެކަމަނާގެ މައްޗަށް )ކަށު(
 ވަޅުލެވުނެވެ.

 އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

َلْو ُقِسَمْت بَ نْيَ َسْبِعنَي ِمْن  ،ُتَصلِّي َعَلي َْها؟ فَ َقاَل: ))َلَقْد تَاَبْت تَ ْوبَةً  اَل ُعَمُر: يَا َرُسوَل اللَِّه َرمَجْتَ َها ُثَّ فَ قَ 
(( ]رواه عبد .َوَجلَّ  أَْن َجاَدْت بِنَ ْفِسَها لِلَِّه َعزَّ أَْهِل اْلَمِديَنِة َوِسَعت ُْهْم، َوَهْل َوَجْدَت َشْيًئا أَْفَضَل ِمْن 

 [٢/٣٠٣الرزاق يف مصنفه 

 ދެންއެއަށްފަހު ށްފަރަޖަމުކޮ އޭނާ ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ " ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރުގެފާނު ފަހެ
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފަހެ  "ހެއްޔެވެ؟ ކުރައްވަނީ )ކަށު(ނަމާދު މައްޗަށް އޭނާގެ

 މީހުންނަށް  ހަތްދިހަ  ތެރެއިން  އަހުލުވެރިންގެ މަދީނާގެ ތައުބާ  އެކަމަނާގެ ހަމަކަށަވަރުން"
 ޤުރުބާންވި ނަފްސުން  ގެއެކަމަނާ އަށްޓަކައިهللا ފުޭދނެއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ބަހާލިޔަސް
  2"ހެއްޔެވެ؟ ދެކުނިން ތިބާ މީހަކުވާކަން ހެޔޮ މީހަކަށްވުރެ

                                                           

2
މިޙަދީޘްއިން ބައެއް މީހުންނަށް ދޭހަވާގޮތުގައި ޒިނޭގެ ފާފައަށް އަރައިގަނެވިއްޖެމީހާ، ތައުބާވާނަމަ  يقول املرتجم:  

ިދ އެއީ އޭނާ ތައުބާވުމުެގ މުކުރަްނޖެހެއެވެ. އަޤާއި އަމިއްލައަށް ޯކޓުގައި ެއދިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްދު
ކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކުށްހީއެކެވެ. އެހެންފާފަތަކޭ އެއްގޮތަށް ޒިނޭގެ ފާފައަްށވެސް އަރައިގަނެވިއްޖެމީހާ، ޠެޝަރު

ތަޢާލާ އޭނާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ هللا އޭނާ ފުރިހަމަ ތައުބާއަކުން ތައުބާވެއްޖެނަމަ 
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ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު  މިދެޞަޙާބީބޭފުޅުންގެ ތަުއާބއާ އެފާފަކުރިކަން އަމިއްލައަށް ކޯޓަށް އަންގާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.
 ވިާދޅުވެފައިވެއެވެ. رمحه اهللދައްކަވަމުން އިމާމް އައްނަވަވީ 

 ،رضي اهلل عنهاއާއި ޣާިމދު ޤަީބލާގެ އަންެހން މީހާ  رضي اهلل عنهފަހެ )މީހަކު( ބުނެފާނެއެވެ. މާޢިުޒ "

އެދެބޭކަލުންވެސް ބޭނުންވިކަން )ތައުބާވުމުން( ޙާޞިލުވީހެވެ.  އެއީ ؟ތައުބާވުމުން ފުއްދާނުލެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ

ތިއްބެވިއެވެ. އަދި  އިޤުރާރުވުމުގައި އެދެބޭކަލުން މެދުނުކެނޑި އެއީ ފާފަ ފޮހެލުމެވެ. އަދި ކިޔެއްހެއްޔެވެ. އެކަމަށް

 ރަޖުމުވުން އިޚްތިޔާރުކެއްވިއެވެ.

ޤާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ ފާފައިން ބަރީއަތްވެ އެފާފަ ފޮހެވުން އެއީ ކޮންމެ  ފަހެ އެކަމުގެ ޖަވާބަކީ: ޙައްދު

ގެ އަމުރުފުޅަށް ޙައްުދ  عليه وسلمصلى اهلل ޙާލެއްގައިވެސް ޔަޤީންކަމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ނަބިއްޔާ 

 ޤާއިމުކުރެވުމުންނެވެ.

ތައުބާއަކަށް ނުވުމުގެ ިބރު އެބައޮތެވެ. އަދި ތައުބާެގ  ނަމަވެސް ތައުބާވެއްޖެނަމަ އެތައުބާއަކީ އިޚްލާޞްތެރި
ގެ ފާފަ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއްވެސް އުނިވުމުގެ ބިރުއެބައޮތެވެ. ފަހެ އޭގެ ަސބަބުްނ އެކުށާއި އެކަމު

ވީ ރެއްފަދަ( މަުގ ދޫކޮށް އިޚްތިޔާރުކު)ދެކޮޅަށްކިރޭ ތިމާލުއޮތްޙްވެދާނެއެވެ. ފަހެ އެބޭަކލުން އިދާއިމަށް އޭނާއާއެކު 
/ طبعة:  ٩١١/ ص:  ٩٩]شرح مسلم للنووي / جملد:  .واهلل أعلمއެކަމުން ބަރީއަތްވުމުގައި ޔަޤީންކަން އޮްތ މަގެވެ. 

 دار املؤيد[
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 ތައުބާވުމުނ  ކުރިނ ވެދިޔަ ހުރިހާކަމެއ  ފޮހެލާ 

هللا ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ތައުބާވެއްޖެނަމަ އަހަރެން ތައުބާވާން "މީހަކު ބުނެފާއެވެ: 
ތަޢާލާ އަހަރެންނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް 

ތަޢާލާ هللا ތެދުމަގުގައި ޘާބިތުވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ފަސްޖެހެވެނީއެވެ. 
 "ބާވާނަމެވެ.ނަމަ އަހަރެން ތައު އަހަރެންނަށް ފާފަފުއްސަވާނެކަން އެނގޭނެ

ތިބާގެ ހިތުތެރޭގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރުތަކަކީ މީގެކުރިން އުޅުއްވި  :އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ
ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ހިތްތަކުގައިވެސް  صلى اهلل عليه وسلمهللا ބޭކަލުންތަކެއްކަމަށްވާ ރަސޫލު 

 އުފެދުނު ޝުޢޫރުތަކެކެވެ.

ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއެކު هللا ދެރިވާޔަތާމެދު ވިސްނައިފިނަމަ، ތިބާ އަންނަނިވި 
 ދާނެއެވެ.ށްފްސުގައި ތިވާ ޝުޢޫރުތައް ދުރަހަމަޔަޤީނުންވެސް ތިބާގެ ނަ

އިސްލާމްވިގޮތުގެ  رضي اهلل عنه ޢަމްރު ބުން އަލްޢާޞް، رمحه اهللއިމާމް މުސްލިމް  ފުރަތަމަ:
 އެރިވާޔަތުގައިވެއެވެ.ވާހަކަ ރިވާކުރެއްވިއެވެ. 

فَ ُقْلُت: اْبُسْ  مَيِيَنَك َفألُبَاِيْعَك،  -صلى اهلل عليه وسلم- ِِف قَ ْلِب أَتَ ْيُت النَِّبَّ  اَلمَ اإِلسْ  هُ َجَعَل اللَّ  افَ َلمَّ 
قَاَل: قُ ْلُت أََرْدُت َأْن َأْشرَتَِط، قَاَل: ))َتْشرَتُِط  ((َما َلَك يَا َعْمُرو؟))، قَاَل: يَسَ  مَيِيَنُه فَ َقَبْضُت َيدفَ بَ 

َلهُ اإِلْساَلَم يَ هْ  َأنَّ  ،أََما َعِلْمَت يَا َعْمُرو. قَاَل: )ْلُت: َأْن يُ ْغَفَر ِل ِبَاَذا؟(( ق ُ  اَلِْْجَرَة  َوَأنَّ  ،ِدُم َما َكاَن قَ ب ْ
َلَها، َوَأنَّ احلَْجَّ تَ ْهدِ     ُم َما َكاَن قَ ب َْلُه؟(.يَ ْهدِ  ُم َما َكاَن قَ ب ْ

 ނަބިއްޔާ  ލޯބިޖެއްސެވުމުން އިސްލާމްދީނަށް ހިތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ތަޢާލާ هللا ފަހެ" މާނައީ:
 ފަހެ  ދެންނެވީމެވެ: އަޅުގަނޑު ފަހެ  އައީމެވެ. އަރިހަށް ގެ  صلى اهلل عليه وسلم

 ހިއްޕެވުމަށްޓަކައި( )ބައިޢަތު ހިފާނަމެވެ. ބައިޢަތު  ކަލޭގެފާނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަކަށަވަރުންވެސް 
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 އަތް  އަޅުގަނޑުގެ ދެއްވުމުން، އަތްފުޅު  އެކަލޭގެފާނު ފަހެ  ދެއްވާށެވެ. ކަނާއަތްފުޅު  ކަލޭގެފާނުގެ
 އަޅުގަނޑު "ވީތޯއެވެ؟ ކިހިނެތް ޢަމްރުއެވެ. އޭ" ވެ.ދެންނެވިއެ އެކަލޭގެފާނު ވެ.ލައްޕާލީމެ 

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ކަލޭގެފާނުއެ "ބޭނުމެވެ. ކުރަން ޝަރުޠެއް ގަނޑުއަޅު " ދެންނެވީމެވެ.
 ފާފަ  ގަނޑަށްއަޅު" ންނެވީމެވެ.ދެ އަޅުގަނޑު "ޝަރުޠެއްތޯއެވެ. ކުރާ ންކަމަކަށްޮކ"

 ހަމަކަށަވަރުން  .ޢަމްރުއެވެ އޭ " .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު "ފުއްސެވޭނެކަމަށެވެ.
 ހިޖުރަކުރުމުން  އަދި  ނެތިޮކށްލާކަމާއި، ކަންތައްތައް  ވެދިޔަ އޭގެކުރިން އިސްލާމްވުމުން

 ވެދިޔަކަންތައްތައް  އޭގެކުރިން ޙައްޖުވުމުން އަދި ނެތިޮކށްލާކަމާއި ވެދިޔަކަންތައްތައް އޭގެކުރިން
 "ހެއްޔެވެ؟ ނޭނގޭ ތިބާއަށް ލާކަންނެތިޮކށް

  ގެ އަރިހުން އިމާމް މުސްލިމް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.رضي اهلل عنهما އިބްނު ޢައްބާސް ދެވަނަ:

فَ َقاُلوا: ِإنَّ  - عليه وسلمصلى اهلل-ًدا ُثَّ أَتَ ْوا حُمَمَّ  ،وا، َوَزنَ ْوا فََأْكلَ ُروانَاًسا ِمْن أَْهِل الشِّْرِك قَ تَ ُلوا فََأْكلَ رُ  أَنَّ 

ٱ  ٻ   ژ اهلل تعاَل: فَ نَ َزَل قولُ اَرًة، َسٌن، َوَلْو ُْخْربُنَا أَنَّ ِلَما َعِمْلَنا َكفَّ تَ ُقوُل َوَتْدُعو إليه حلََ  يذِ الَّ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ژَزَل: ، َون َ )سورة الفرقان( ژٹ    ٹ  ٹ

  .(٣٣)سورة الزمر  ژ...ھ  ےے 

 ޤަތުލުކުރިއެވެ. މީހުން  ގިނައިން ވަރަށް ބަޔަކު ތެރެއިން އަހުލުވެރިންގެ  ޝިރުކުގެ  މާނައީ:
 ގެ  صلى اهلل عليه وسلم މުޙައްމަދު  އެބައިމީހުން ދެންފަހެ ޒިނޭކުރިއެވެ. ގިނައިން ވަރަށް އަދި

 ބަސްފުޅުތަކާއި  ވިދާޅުވާ ތިޔަ ކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން" ދެންނެވިއެވެ. އައިސް އަރިހަށް
 ކައްފާރާއެއް)ވާކަމު(ގެ  ޢަމަލުތަކަށް  ތިމަންމެންގެ އެއްޗެއްސެވެ. ރަނގަޅު  އެއީ ދަޢުވަތު ދެއްވާ
 ވިއެވެ.ލެއްވާ ބާއް ބަސްފުޅު އަންނަނިވި ތަޢާލާގެ  هللا ފަހެ "ދެއްވާށެވެ. ތިމަންމެންނަށް ބަރު ޚަ
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ژ

 )سورة الفرقان(  ژٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ

 ،هللا އަދި ނަހަދާމީހުންނެވެ. ގޮވާ އިލާހަކަށް  އެހެން އާއެކު  هللا ނީބައިމީހުންއެ" މާނައީ:
 ޒިނޭނުކުރާ  އަދި މީހުންނެވެ. ނުމަރާ  ޙައްޤުގޮތުންނޫނީ، ނަފްސެއް، ކުރައްވާފައިވާ ޙުރުމަތްތެރި 
 "ވެ.އެ ބައްދަލުކުރާނެ ޢުޤޫބާތާ  )އެކަމުގެ( ޮކށްފިމީހާ  ކަމެއް  އެއިން މީހުންނެވެ.

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ژ ވިއެވެ.ބާއްވާލެއް )އެއިލާހު( އަދިވެސް 

  (٣٣)سورة الزمر  ژ...ھ  ےے 

 ފާފައިން  މައްޗަށް ނަފްސުތަކުގެ އަމިއްލަ ންގެބައިމީހުއެ ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު" މާނައީ:
 ތުން ރަޙްމަ ގެهللا ތިޔަބައިމީހުން އަޅުތަކުންނޭވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިސްރާފުޮކށްފައިވާ،

 "..ވެ.ނުވާށެ މާޔޫސް
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 ތަޢާލާ އަހަނ ނަށ  ފާފަ ފުއ ސަވާދެއ ވާނެ ހެއ ޔެވެ؟هللا 

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ޮކށްފައިވާ ފާފަތައް "އަދި ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
ވަރަށް ގިނައެވެ. އަހަންނަށް އަރައިގަނެވިފައިނުވާ ވައްތަރެއްގެ ފާޙިޝްކަމެއް ނުވެއެވެ. ތިބާ 

 ފާފަތަކެވެ. އެދިގު އަހަރުތަކުގައި  ފަދަޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭނެޚިޔާލަށް ގެނެވޭފަދަ ފާފަތަކާއި ޚި
އަހަންނަށް ތަޢާލާ هللا ، ލެއް ގިނަކަމުންންފައިވާއަހަރެން )ފާފަތަކަށް( އަރައިގެ 

 "ދެއްވުން އެކަށީގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟ފާފަފުއްސަވައި

މިއީ )ތިބާއަށް( ޚާއްޞަ މައްސަލައެއް  އޮތީ: ދަނ ނަވަނ  އަޅުގަނޑު  އަށ އަޚާ ޢިއ ޒަތ ތެރި ތިޔަ
ނޫނެވެ. މިއީ ތައުބާވާން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

އެއްފަހަރަކު ޒުވާނަކު ކުރި ސުވާލެއް ޛިކުރުޮކށްލާނަމެވެ. )އެޒުވާނާ( މިޘާލެއްގެ ގޮތުން 
އަހަރުވީއިރު  11ޢުމުރުން ވަރަށް ހަގުއިރު ފާފަކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ޢުމުރުން 

ފާޙިޝްކަންތައްތައްކުރުމުގެ ދިގު ރެކޯޑެއް އޮތެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ކުދިޮބޑު ފާފަތަކެވެ. 
އެކުއެވެ. އަދި  މީހުންނާތިއެކުއެވެ. ކުޑަކުދީންނާއި ޮބޑެ ނާޮކށްފައިވަނީ( ތަފާތު މީހުން )ފާފަތައް 

އޭނާވަނީ ކުޑަ އަންހެންކުދީންނަށްވެސް ގޯނާޮކށްފައެވެ. އަދި އެކިފަހަރު ވައްކަންޮކށް އެއްޗެތި 
ވެ. އަށް އަހަރެން ތައުބާވެއްޖައީމެ هللا"އެވެ. ދެން ފަހެ އޭނާ ބުންޏެވެ: ވަގަށްވެސް ނަގާފަ

އަހަރެން ބައެއް ރޭރޭ ތަހައްޖުދު ނަމާދު ކުރަމެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 
ހެ އަހަންނަށް ރޯދަ ހިފަމެވެ. އަދި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަމެވެ. ފަ

 "ވޭހެއްޔެވެ؟ ތައުބާ

ސުންނަތަށް ރުޖޫޢަވެ، އޭގެން އިސްލާމްކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މައިގަނޑު އަޞްލަކީ ޤުރުއާނާއި 
ފަރުވާތައް ހޯދުމެވެ. ފަހެ އަޅުގަނޑުމެން ޤުރުއާނަށް ރުޖޫޢަވުމުން  ،ޙުކުމްތަކާއި، ޙައްލުތަކާއި
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ   ژ ވަޙީބަސްފުޅަކީ: ގެهللاފެންނަ 

)سورة الزمر  ژ…ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 
٣٥-٣٣)  

 ފާފައިން  މައްޗަށް ނަފްސުތަކުގެ އަމިއްލަ ންގެބައިމީހުއެ ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު" މާނައީ:
 ރަޙްމަތުން  ގެهللا ތިޔަބައިމީހުން އަޅުތަކުންނޭވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިސްރާފުޮކށްފައިވާ،

 ރަސްކަލާނގެއެވެ. ފުއްސަވާ ފާފަތައް އެންމެހާ އީهللا ހަމަކަށަވަރުން ށެވެ.މާޔޫސްނުވާ
 [53] ރަސްކަލާނގެއެވެ. ރަޙީމުވަންތަ ފާފަފުއްސަވާ، ގިނަގިނައިން އެކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން

 "…ބޯލަނބާކިޔަމަންވާށެވެ ނގެއަށް އެކަލާ ތައުބާވެ، ރިރަސްކަލާނގެއަށްވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ  އަދި

ލަ ވަރަށް ސާފެވެ. ޛިކުރުކުރެވިދިޔަ މައްސަލައިގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޖަވާބަކީ މިއީއެވެ. މައްސަ
 ލަކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.ޞީއިތުރު ތަފް

މާ ތަޢާލާ ފުއްސަވައިދެއްވާނޭ ވަރަށްވުރެ هللا ކަކީ،އޭނާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަ ފުރަތަމަކަމަކީ
ވަސްކަމާމެދު އިޙްސާސްކުރެވެނީ އަޅާއަށް އޭނާގެ ރައްބުގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ ތަނަ ށް،ގިނަ ކަމަ

 ވެ.ންނެޔަޤީންކަމެއް ނެތުމު

ތަޢާލާގެ ޤުދުރަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން هللا އެންމެހާ ފާފަތައް ފުއްސެވުން އެއީ  ދެވަނަކަމަކީ 
 ވެ.ނެންކަމުގެ އީމާންތެރިކަން ކުޑަވުމު ވާކަމެއް

މީދުކުރުމުގައި ޢަމަލެއްކަމުގައިވާ އުން މުންމުހިހިތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން  ތިނ ވަނަކަމަކީ 
 ވެ.ންނެބަލިކަށިވުމު

 ވެ.ންނެގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުމު ތައުބާވުމުން ފާފަތައް ފުހެވި  ަތަރުވަނަކަމަކީ ހ
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 ޖަވާބުދޭނަމެވެ.މިހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް 

  ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު ފުދޭނެއެވެ.هللا އެކަން ބަޔާންކުރުމުގައި  ނުކުތާ: މަފުރަތަ

  (٩٣٢ األعراف )سورة  ژ…ٹ ٹ ٹ ٿ…ژ

 "…ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ އެއްޗަކަށްމެ ކޮންމެ ރަޙްމަތް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި…" މާނައީ:

  ޙަދީޘް ފުދޭނެއެވެ.އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޤުދުސިއްޔަ  ނުކުތާ: ދެވަނަ

ََْ ُيْشرِْك ِب َشْيًئا(( ]رواه ُقْدَرة  َعَلى َمْغِفَرِة الذُّ  ))قَاَل تعاَل: َمْن َعِلَم َأينِّ ُذو نُوِب َغَفْرُت َلُه، َوال أُبَاِل َما 
 [ ٥٣٣٢الطرباين يف الكبري واحلاكم، صحيح اجلامع 

 ފުއްސެވުމަށް  ފާފަ ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން ވަޙީކުރެއްވިއެވެ: ތަޢާލާ هللا" މާނައީ:
 ފާފަ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދަންނަމީހާއަށް ފަރާތްކަމަށް ކުޅަދުންވަންތަވެޮވޑިގެންވާ 
 )އެއީ( 3ފަރުވާލެއްނެތެވެ. ޙަޟްރަތުގައި ގެهللا ތިމަން )އެކަމަށް( އަދި ފުއްސަވާދެއްވާހުށީމެވެ.

ރަތް ދުވަހު އެއީ އާޚި "ނުކުރާހާހިނދަކުއެވެ. ބައިވެރި އްފަރާތެ އެހެން ރަސްކަލާނގެއާއި ތިމަން
 ބައްދަލުވާ ހިނދުގައެވެ. އަޅާ އޭނާގެ ރައްބާ

  ފަހެ އެކަމަށް ފަރުވާކުރާނީ މި މަތިވެރި ޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘުންނެވެ. ނުކުތާ: ތިނ ވަނަ

بَ َلَغْت َك َما َدَعْوَتِِن َوَرَجْوَتِِن َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك َواَل أُبَاِل، يَا اْبَن آَدَم َلْو آَدَم ِإنَّ  ))يَا اْبنَ 
َُطَايَا رَاِب اأْلَرْ َك َلْو أَتَ ْيَتِِن ِبقُ أُبَاِل، يَا اْبَن آَدَم ِإنَّ  َماِء ُثَّ اْستَ ْغَفْرَتِِن َغَفْرُت َلَك َواَل ُذنُوُبَك َعَناَن السَّ  ِض 

  [٥٣٣٨(( ]رواه الرتمذي، صحيح اجلامع .َلِقيَتِِن اَل ُتْشرُِك ِب َشْيًئا أَلَتَ ْيُتَك ِبُقرَاِِبَا َمْغِفَرةً  ُثَّ 

                                                           
َتفة األحوذي كتاب : الدعوات / جملد: ]އަްށ ބޮޑުކަމެއްނޫނެވެ. ބައްލަވާ هللاެއބަހީ: އެއީ ތިމަން  يقول املرتجم: 3
 [/ طبعة: دار إحياء الرتاث العرِب ٥٨٨/ ص:  ١
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 ދުޢާ  ތިބާ ރަސްކަލާނގެއަށް ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން ދަރިޔާއެވެ. އާދަމުގެ އޭ" މާނައީ:
 ތިބާގެ   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިނދަކު އުންމީދުކުރާހާ ޙަޟްރަތުން ތިމަންރަސްލާނގެ  ދަންނަވާ،

 .ފަރުވާލެއްނެތެވެ ޙަޟްރަތުގައި ގެهللا ތިމަން އެކަމަށް އަދި .ފާފަފުއްސަވާދެއްވާހުށީމެވެ

 ދެންފަހެ ފޯރިކަމުގައިވިޔަސް، ހަމައަށް ވިލާތަކާ  އުޑުގެ ފާފަތައް ތިބާގެ  ދަރިޔާއެވެ. އާދަމުގެ  އޭ
 ގެ هللا ތިމަން  އެކަމަށް އަދި ފާފާފުއްސަވައިދެއްވާހުށީމެވެ. ތިބާގެ އިސްތިޣުފާރުޮކށްފިނަމަ ތިބާ

 ފަރުވާލެއްނެތެވެ. ޙަޟްރަތުގައި

 ޙަޟްރަތަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފާފާޮކށްގެން ތިބާ ބިންފުރެްނދެން ދަރިޔާއެވެ. އާދަމުގެ  އޭ
 ރާހާ ނުކު ބައިވެރި  އެއްޗެއް  އެއްވެސް ންރަސްކަލާނގެއާއި ތިމަ ތިބާ  އައިކަމުގައިވިޔަސް،

 އްސެވުންފާފަފު ތިބާއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފުރެންދެން ބިން އެ ހިނދަކު،
 "ގެނެސްދެއްވާހުށީމެވެ.

  ގެ ޙަދީޘް އެކަމަށް ފުދޭނެއެވެ. صلى اهلل عليه وسلمهللا ފަހެ ރަސޫލު  ނުކުތާ: ހަތަރުވަނަ

  [٣٢٢٨ اجلامع ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َلُه(( ]رواه ابن ماجه، صحيح الذَّ  ُب ِمنَ ))التَّائِ 

 "މީހެކެވެ. ނުވާމީހެއްފަދަ ފާފައެއް ކީހަތައުބާވާމީ ފާފަތަކުން" މާނައީ:
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 ޤަބޫލުކުރާ  ދަތިކަމެއްކަމުގައިތަޢާލާއަށް هللا ގިނަ ފާޙިޝްކަންތައްތަކެއް ފުއްސަވާދެއްވުމަކީ 
 ގެނެސްދޭނަމެވެ. މިތާނގައި  މިޙަދީޘް  މީހުންނަށްޓަކައި

 ސަތޭކަ މީހުނ  ޤަތުލުކުރިމީހާގެ ތައުބާ 

َعْن َأِب َسِعيد َسْعد بن َماِلك بن سنان اْْلُْدرِيِّ رضي اهلل عنه أَنَّ َنِبَّ اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل: 
.  أَْعَلِم أَْهِل اأَلْرِض َفُدلَّ ))َكاَن ِفيَمْن َكاَن قَ ب َْلُكْم َرُجٌل قَ َتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي نَ ْفًسا، َفَسَأَل َعْن  َعَلى رَاِهب 

 َل ِبِه ِماَئًة.فَ َقاَل: اَل. فَ َقتَ َلُه َفَكمَّ ُه قَ َتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي نَ ْفًسا فَ َهْل َلُه ِمَن تَ ْوبَة ؟ ِإنَّ تَاُه فَ َقاَل: فَأَ 

، فَ َقاَل: ِإنَّ َعلَ  ْعَلِم أَْهِل اأَلْرِض َفُدلَّ َسَأَل َعْن أَ  ُثَّ   َِ ُه ِمْن تَ ْوبَة ؟ فَ َقاَل: ُه قَ َتَل ِماَئَة نَ ْفس  فَ َهْل لَ ى َرُجل  َعا
َنُه َوبَ نْيَ الت َّ  نَ َعْم، َوَمنْ   تَ َعاََل فَاْعُبدْ  ا أُنَاًسا يَ ْعُبُدوَن اللَّهَ ِبَِ  ََل أَْرِض َكَذا وََكَذا فَِإنَّ ْوبَِة، اْنطَِلْق إِ ََيُوُل بَ ي ْ

 َمَعُهْم، َوالَ تَ ْرِجْع ِإََل أَْرِضَك فَِإن ََّها أَْرُض َسْوء .

ُْ َنَصَف الطَّ  ِإَذا َق َحّتَّ فَاْنطَلَ  اِب. فَ َقاَلْت مْحَِة َوَمالَِئَكُة اْلَعذَ َتَصَمْت ِفيِه َمالَِئَكُة الرَّ رِيَق أَتَاُه اْلَمْوُت، فَا
ْ يَ ْعَملْ ْت َمالَِئَكُة اْلَعَذاِب: ِإنَّ تَ َعاََل. َوقَالَ  ْقِبالً ِبَقْلِبِه ِإََل اللَّهِ مْحَِة: َجاَء تَائًِبا مُ َمالَِئَكُة الرَّ  ََ ي ْرًا َق ُّ  ُه  َُ. 

نَ ُهْم  يِّ ُهْم َمَلٌك ِِف ُصوَرِة آَدمِ فَأَتَا  ِتِهَما  نْيَ اأَلْرَضنْيِ فَِإََل أَيَّ فَ َقاَل: ِقيُسوا َما ب َ  -امً كَ أي حَ -َفَجَعُلوُه بَ ي ْ
  (( ]متفق عليه[.مْحَةِ َمالَِئَكُة الرَّ ِّت أَرَاَد، فَ َقَبَضْتُه وُه أَْدَِّن ِإََل اأَلْرِض الَّ َكاَن أَْدَِّن فَ ُهَو َلُه، فَ َقاُسوُه فَ َوَجدُ 

 ނަބިއްޔާ  رضي اهلل عنه އަލްޚުދްރީ  ސިނާނު ބުން  މާލިކު  ބުން  ސަޢުދު  ސަޢީދު  އަބޫ  ނައީ:މާ
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ކަލޭގެފާނުއެ ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އަރިހުން ގެ صلى اهلل عليه وسلم

 ފަހެ  މީހަކުވިއެވެ. ޤަތުލުކުރި މީހުން ނުވަދިހަނުވަ ތެރޭގައި މީހުންގެ ވީކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ"
 ރާހިބަކު  އޭނާއަށް  ފަހެ ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނާ މީހަކާބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރި  އެންމެ ބިންމަތީގައިވާ
 މީހުން  ނުވަދިހަނުވަ އޭނާ  އައިސް ގާތަށް  މީހާ  )ރާހިބު( އެ  އޭނާ ފަހެ ދެއްކުނެވެ.
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 ޖަވާބުދިނެވެ. މީހާ އެރާހިބު .ސުވާލުކުރިއެވެ ތައުބާވެވޭނެތޯ އޭނާއަށް ބުނެ، މަށްޤަތުލުކުރިކަ
 ފުރިހަމަކުރިއެވެ. ސަތޭކަ ޤަތުލުކޮށް  މީހާ  )ރާހިބު( އެ އޭނާ ފަހެ "ނޫނެކެވެ."

 ފަހެ  ސުވާލުކުރިއެވެ. ގޮތުން މީހަކާބެހޭ  ޢިލްމުވެރި އެންމެ ބިންމަތީގައިވާ  އޭނާ ދެންފަހެ
 ބުނެ  ޤަތުލުކުރިކަމަށް މީހުން  ސަތޭކަ  އޭނާ ފަހެ ދެއްކުނެވެ. ބޭކަލަކު ޢިލްމުވެރި  އޭނާއަށް
 ތިބާއާއި  އާއެކެވެ." ޖަވާބުދިނެވެ. އެމީހާ  ކުރިއެވެ.ސުވާލު އެމީހާކުރެން  ތައުބާވެވޭނެތޯ އޭނާއަށް
 ފަހެ  ދާށެވެ. ބިމަކަށް އެވެނި މިވެނި ކާކުހެއްޔެވެ؟ ވަންނާނީ ދެމެދަށް ތައުބާއާ 
 ބައިވެރިވެ  އެބައިމީހުންނާ ތަޢާލާއަށެވެ. هللا އަޅުކަންކުރަނީ އެބައިމީހުން ވަރުންހަމަކަށަ
 ށަވަރުން ހަމަކަ ފަހެ ރުޖޫޢަނުވާށެވެ. އެނބުރި  ބިމަށް ތިބާގެ އަދި އަޅުކަންކުރާށެވެ. އަށްهللا
 "ބިމެކެވެ. ނުބައި އެއީ

 އަތުވެއްޖެއެވެ. ރުމަ ގާތަށް  އޭނާ ހިސާބުން މެދެއްހާ މަގުގެ ފެށިއެވެ. ދަތުރަށް އޭނާ ފަހެ
 ގެ ރަޙްމަތު .ވަޑައިގަތެވެދެބަސްވެ  އޭނާއާމެދު ތުންމަލާއިކަ ޢަޛާބުގެ  މަލާއިކަތުންނާއި ރަޙްމަތުގެ 

 "ޚާލިޞްޮކށްގެނެވެ. ހިތް ޢާލާއަށްތަهللا ޙާލު، ތައުބާވާ އެއައީ އޭނާ" ދެންނެވިއެވެ. މަލާއިކަތުން
 ޢަމަލެއް  ހެޔޮ  އެއްވެސް އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން" ދެންނެވިއެވެ. މަލާއިކަތުން ގެޢަޛާބު  އަދި
 "ރެއެވެ.ނުކު

 ފަހެ  .ވަޑައިގަތެވެ މަލާއިކަތަކު  ޞޫރައިގައި ނެއްގެއިންސާ އަރިހަށް  އެބޭކަލުންގެ ފަހެ
 ފަހެ  – ގޮތުގައެވެ. ޙާކިމެއްގެ  އެބަހީ  – ލައްވައިފިއެވެ. އެބޭކަލަކު މެދަށް  ގެ ކަލުންއެބޭ

 އެބިމަކާ  އޭނާ މިންއަޅާށެވެ. ބިމާދޭތެރޭގައި ދެ އާއި  އޭނާ" ދެންނެވިއެވެ. )އެމަލާއިކަތާ(
 އޭނާ  ފަހެ  މިންއެޅުއްވިއެވެ. ކަލުން އެބޭ ފަހެ "އޭނާއަށެވެ. ވަނީ  ބިން ތުގައިވާ ގާ  އެންމެ
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 ދިޔުމަށް  އެބިމަކަށް އޭނާ ފެނިވަޑައިގަތީ ންނަށްކަލުއެބޭ ބިމަކަށް  ގާތުގައިވީ އެންމެ އެބިމަކާ
 "ޕެވިއެވެ.ހިއް ފުރާނަ އޭނާގެ  މަލާއިކަތުން ރަޙްމަތުގެ  ފަހެ ބިމެވެ. ބޭނުންވި

  އަދި ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

  ((.احِلَِة أَقْ َرَب ِبِشرْب  َفُجِعَل ِمْن أَْهِلَها))َفَكاَن ِإََل اْلَقْريَِة الصَّ 

 އެއީ އޭނާ ކަމުން އެހެން ގާތުގައެވެ. ކައިވަތަކަށްވުރެ އޭނާއާއި  ރަށްވީ ޞާލިޙު" މާނައީ:
 "ބެލުނެވެ. ހުލުވެރިއެއްކަމުގައިއަ އެރަށުގެ

  އަދި ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

نَ ُهَما، فَ َوَجُدْوُه ِإََل َهِذِه ِدي َوِإََل َهِذِه َأْن تَ َقرَّ تعاَل ِإََل َهِذِه أَْن تَ َباعَ  هُ ))فََأْوَحى اللَّ  ِب َوقَاَل: ِقيُسوا َما بَ ي ْ
  (( .َلهُ أَقْ َرَب ِبِشرْب  فَ ُغِفَر 

 އަދި  ދުރުވުމަށް، އޭނާއާއި ބިމަށް( މީހުންގެ ނުބައި  )އެބަހީ: މިއަށް ތަޢާލާ هللا ފަހެ" މާނައީ:
 އަދި  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ގާތްވުމަށް އޭނާއާ ބިމަށް( ޞާލިޙުންގެ ހީ:)އެބަ މިއަށް
 މިއާ  އޭނާއާއި ފަހެ "މިންއަޅާށެވެ. ދެބިމާދެމެދު  އާއިއޭނާ" ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ކަތުންނަށް()މަލާއި
 އޭގެ  ފަހެ  ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އެބޭކަލުންނަށް ގާތުގައިވީތީ  ބިމަށް( ޞާލިޙުންގެ  )އެބަހީ:
 ."ފުއްސެވުނެވެ  ފާފަ އޭނާގެ  ބަބުންސަ

ދެމެދަށް ވަންނާނީ ކާކުހެއްޔެވެ! އޭ ތައުބާވާން ބޭނުންވާ މީހާއެވެ.  އާދޭހެވެ. މީހަކާއި ތައުބާއާ
ތަޢާލާ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވި، މިމީހާގެ هللا ފާފަތަކަށް ވުރެ،  ތިބާ ތައުބާވާން ބޭނުންވާ

ފާފަތައް ޮބޑުކަމަށް ތިބާއަށް މިހާރު ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ތިބާ އުންމީދު ކަނޑާލަނީ ކީއްވެގެން 
 ހެއްޔެވެ؟
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هللا އަޚާއެވެ. އެއަށްވުރެވެސް މިކަން މާމަތިވެރިއެވެ.  އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ. އޭ މުސްލިމު 
  ވަޙީބަސްފުޅާމެދު ވިސްނަވާށެވެ. ތަޢާލާގެ މި 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ژ 

ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

   )سورة الفرقان(

 هللا އަދި ނަހަދާމީހުންނެވެ. ގޮވާ  އިލާހަކަށް އެހެން އާއެކު  هللا ންނީބައިމީހުއެ" މާނައީ:
 ޒިނޭނުކުރާ އަދި .މީހުންނެވެ ނުމަރާ ގޮތުންނޫނީ ޙައްޤު ،ނަފްސެއް ކުރައްވާފައިވާ ޙުރުމަތްތެރި
 އެމީހަކަށް  [86] ވެ.އެބައްދަލުކުރާނެ ޢުޤޫބާތާ މުގެ()އެކަ ކަމެއްޮކށްފިމީހާ އެއިން މީހުންނެވެ.
 ޙާލު  ލިބިގެންވާ އިހާނެތިކަން އަދި  ހުއްޓެވެ. ގިނަގުނަކުރައްވާ ޢަޛާބު ދުވަހުން ޤިޔާމަތް
 ގިނަގިނައިން  އީމާންވެ، ތައުބާވެ، [86] ވެ.އެދެމިހުންނާނެ އެމީހަކު ރޭގައި،ތެ ގެ  އެޢަޛާބު 
 ންތަކަށް ހެޔޮކަ އް،ނުބައިކަންތަ ންގެބައިމީހުއެ هللا ފަހެ މެނުވީއެވެ. މީހަކުރިކު ޢަމަލު  ޞާލިޙު

 هللا ކަމުގައި  ކަލަކު ރަޙީމުވަންތަ ފާފަފުއްސަވާ، ގިނަގިނައިން  ވެ.އެބަދަލުކުރައްވާނެ
 "[17] ޮވޑިގެންވެއެވެ.

  ތަޢާލާގެ މިވަޙީބަސްފުޅާމެދު ވިސްނާލައްވާށެވެ.هللا 

  (٢٢)سورة الفرقان  ژ… ڃ  چ    چ  چ  چ …ژ

  "…ވެއެ ބަދަލުކުރައްވާނެ ންތަކަށްހެޔޮކަ ނުބައިކަންތައް، ންގެ ބައިމީހުއެ  هللا ފަހެ…" މާނައީ:
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ރިކަމެވެ. ޢިލްމުވެރިން ތަޢާލާގެ ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމުގެ މަތިވެهللا ތިބާއަށް މިއިން ދައްކައިދެނީ 
 ވައ ތަރެއ ވެއެވެ. ދެ ބަދަލުކުރެއ ވުމުގެ މިތާގައިމިވާ އެވެ.ފައިވެވިދާޅުވެ

އެގޮތުން ޝިރުކުކުރުން  ވެ.މެބަދަލުކޮށ ދެއ ވު ޞިފަތަކަށ   ހެޔޮ ޞިފަތައ  ނުބައި ފުރަތަމަ:
އީމާންކަމަށް ބަދަލުކުރައްވައެވެ. އަދި ޒިނޭކުރުން ޢިއްފަތްތެރިކަމަށެވެ. އަދި ދޮގުހެދުން 

 ތެދުވެރިކަމަށެވެ. އަދި ޚިޔާނާތްތެރިކަން އަމާނާތްތެރިކަމަށެވެ. އަދިވެސް މިފަދައިންނެވެ.

 ނ ތައ ތަކަށ ހެޔޮކަ ދުވަހުނ  ޤިޔާމަތ  ކަނ ތައ ތައ  އި ނުބަ ކޮށ ފައިވާ އޭނާ ދެވަނަ:
  މިބަސްފުޅަށް ވިސްނާލައްވާށެވެ. ވެ.މެބަދަލުކޮށ ދެއ ވު

  (٢٢)سورة الفرقان  ژ… چ    چ  چ  چ …ژ

 ..."ވެއެބަދަލުކުރައްވާނެ ންތަކަށްހެޔޮކަ ނުބައިކަންތައް، ންގެބައިމީހުއެ هللا"... މާނައީ:

ނުބައިކަމެއް ހެޔޮކަމަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަކަށް އެކަލާނގެ ވަޙީނުކުރައްވައެވެ. މިތާގައި ކޮންމެ 
މެދުވެރިވާގޮތުން މަދު ނުވަތަ އެއްވަރު ނުވަތަ  އެއީ ޢަދަދުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެކަން

ގިނަވެސް ވެދާނެއެވެ. އެކަން ބިނާވެގެންވަނީ ތައުބާވާމީހާގެ ތައުބާގެ ތެދުވެރިކަމާއި 
ހެއްޔެވެ؟  މައްޗަށެވެ. މިއަށްވުރެ ޮބޑު ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމެއް ތިބާ ދުށިން ފުރިހަމަކަމުގެ 

 ޙަދީޘުން ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ވެތިތަކަމުގެ ޝަރަޙަ އަންނަނިވި ރިއިލާހީ ދީލަތިވަން

ويف  -الرَّمْحَِن بن ُجبَ رْي ، َعْن َأِب َطِويل  َشَطب  اْلَمْمُدوِد، أَنَُّه أََتى النِب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ) َعْن َعْبدِ 
نَ ْيِه َوُهَو يَْدعُم َعَلى َعصا َحّتَّ قَاَم بَ نْيَ َيَدي  - طرق أُرى َجاَء َشْيٌخ َهرِم َقْد َسَقَ  َحاِجَباُه َعَلى َعي ْ
 لى اهلل عليه وسلم(.النِب ص
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ََْ يَ ت ُْرْك َحاَجًة َوال َداَجةً : أَرَأَْيَت َرُجال َعِمَل الذُّ فَ َقالَ     نُوَب ُكلََّها، فَ َلْم يَ ت ُْرْك ِمن َْها َشْيًئا، َوُهَو يف َذِلَك 
ِطْيَئَتُه بَ نْيَ أَْهِل اأَلْرِض إال اقْ َتَطَعَها بَِيِمْيِنِه، َلْو ويف رواية: ِإال أَتَاَها، ) - أي صغرية وال كبرية - َُ ُقسَِّمْت 

 ( -أي: أَْهَلَكت ُْهمْ  - أَلْوبَ َقت ُْهمْ 

 فَ َهْل ِلذِلَك ِمْن تَ ْوبَة  ؟ 

 ()فَ َهْل َأْسَلْمَت؟()قَاَل: 

 .َهُد أَْن ال إَِلَه ِإال اللَُّه، َوأَنََّك َرُسوُل اللَّهِ قَاَل: أَمَّا أَنَا فََأشْ  

ي ْرَات  ُكلَُّهنَّ يَِّئاِت، فَ َيْجَعُلُهنَّ اي ْرَاِت، َوتَ ت ُْرُك السَّ ُل اْلَْ )تَ ْفعَ )قَاَل:  َُ  ((للَُّه َلَك 

 قَاَل: َوَغَدرَاِت َوَفَجرَاِت؟

 ()نَ َعْم()قال: 

 َأْكبَ ُر. قَاَل: اللَّهُ 

 َفَما زَاَل ُيَكب ُِّر َحّتَّ تَ َواَرى.
4 

                                                           

4
އައްޠަބަރާނީއާއި އަލްބައްޒާރު މިފަދަ ގޮތަކަށް ރިވާކުެރއްވިއެވެ. އަދި ބައްޒާުރ އަލްހައިޘަމީ ވިދާޅުވިއެވެ: *  

حممد بن ރިވާކުރެއްވި އިރު )އެސަނަދުގައި ތިބި( ބޭކަލުންނަކީ ޞައްޙަފޮތްތަކުގައި ރިވާކުރާފަދަ ބޭކަލުންނެވެ. 
 (٩/٣٢اجملمع ) (ކެވެއިތުބާރުހިފޭ މީހެއެބަހީ: )ކެވެ. ފިޔަވައެވެ. އޭނާއަކީ ޘިޤާއެ هارون بن نشيطة

ރަނގަުޅ ވަރުގަދަ( ސަަނދެކެވެ. ) جيد قويމީގެސަނަދަކީ ގަިއ ވިދާޅުިވއެވެ:  الرتغيبއަދި އަލްމުްނޛިރީ *
(٥/٩٩٣) 

 ترمجة شطب( ٥/٩٥١)ގެ ޝަރުޠުގައެވެ.  الصحيح އެވަނީގައި އިބްނު ޙަަޖރުވިދާޅުވިއެވެ:  اإلصابة*
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 ޖުބައިރު  ބުން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ކިބައިން އަލްމަމްދޫދުގެ ޝަޠަބު  ޠަވީލު  އަބޫ  މާނައީ:
 ވަޑައިގަތެވެ. އަރިހަށް ގެ صلى اهلل عليه وسلم ނަބިއްޔާ އެކަލޭގެފާނު ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

 ވަނީ  ބުމަ އެމީހާގެ ވަޑައިގަތެވެ. ބޭކަލަކު މުސްކުޅި ވަރަށް ވާގޮތުން ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން]
صلى  ނަބިއްޔާ އައިސް އެމީހަކު .އެހީގައެވެ ޢަޞާއެއްގެ  ނީ ހިނގަ ވެއްޓިފައެވެ. ލުގެމައްޗަށްޮލ

 ހުއްޓުނެވެ.[ ކުރިފުޅުމަތީ  ގެ اهلل عليه وسلم

 މީހެކެވެ. ފާފައެއްޮކށްފައިވާ އެންމެހާ ދޫނުޮކށް، ފާފައެއް އެއްވެސް" ދެންނެވިއެވެ. )އެމީހާ( ފަހެ
 ]އެހެން  ދޫނުކުރެއެވެ. އަރައިނުގަނެ ފާފައަކަށް އެއްވެސް ޮބޑު ކުޑަ އެކަމުގައި  އެމީހާ 

 ފާފަތައް  އޭނާގެ ނުވެއެވެ. )ފާފައެއް( އަރައިނުގަންނަ ކަނާއަތުން އޭނާގެ ރިވާޔަތެއްގައިވާގޮތުން
 ފަހެ  ހަލާކުޮކށްލީހެވެ.[ އެބައިމީހުން  އެ)ފާފަތައް( ބަހާލެވުނުނަމަ މައްޗަށް އަހުލުވެރިންގެ ބިމުގެ
 "ހެއްޔެވެ؟ ވޭ ތައުބާއެއް  އިށްޓަކައެކަމަ

 "އިސްލާމްވީހެއްޔެވެ؟ ތިބާ " ޙަދިޘްކުރެއްވިއެވެ. ކަލޭގެފާނުއެ

 ނުވާކަމަށް  އިލާހަކު އަޅުކަންވެވޭ  ޙައްޤުގޮތުގައި ފިޔަވާ هللا ފަހެ" ދެންނެވިއެވެ. އެމީހާ 
 "ހެކިވަމެވެ. އަޅު  ސޫލާކަމަށްރަ ގެ هللا ކަލޭގެފާނީ އަދި  އަޅުހެކިވަމެވެ.

 ދުރުހެލިވާށެވެ. ނުބައިކަންތައްތަކުން ހެޔޮކަންތައްތައްޮކށް،" ޘްކުރެއްވިއެވެ.ދީ ޙަ ލޭގެފާނުއެކަ
 "ލައްވާނެއެވެ. ކަމުގައި ތައްތައްހެޔޮކަން އެހުރިހާކަމެއް  ތަޢާލާهللا ތިބާއަށްޓަކައި  އޭރުން

 "ހެއްޔެވެ؟ ފާފަތައްވެސް ޚިޔާނާތްތަކާ ތިމަންގެ" ދެންނެވިއެވެ. އެމީހާ 

 "އާއެކެވެ." ވިއެވެ.ޙަދީޘްކުރެއް އެކަލޭގެފާނު

 "اللَُّه َأْكبَ ُر " ދެންނެވިއެވެ. އެމީހާ 
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 ދިޔައެވެ. ކިޔަމުން ތަކުބީރު މެދުނުކެނޑި އޮބާލަންދެން އެމީހާ ފަހެ

އަހަރެން މަގުގެއްލިފައި "ނެއެވެ. ފަހެ އޭނާ ބުނާނެއެވެ. މިހާހިސާބުން ތައުބާވާމީހާ ސުވާލުކޮށްފާ
ވަނީ އިސްލާމީ މިއްލަތުން ބޭރުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަމާދުނުޮކށް އުޅުނުއިރު އަހަރެން 

އަހަރެން ބައެއް ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކުރީމެވެ. އަހަރެން ތައުބާވުމަށްފަހު އެޢަމަލުތަކުން 
 "ކަންތައްތައް ވަޔާދާނީ ހެއްޔެވެ؟ހެއްޔެވެ. ނުވަތަ އެ ފައިދާއެއް ކުރާނެ

بَ َرُه أَنَُّه قَاَل لَِرُسوِل اللَّهِ  َحِكيَم ْبَن ِحزَام   الزُّبَ رْيِ أَنَّ  ْبن ُعْرَوةَ  َعنْ  ޖަވާބު މިވަނީއެވެ: ُْ عليه صلى اهلل - َأ
 ِة ِمْن َصَدَقة  َأْو َعَتاَقة  أَْو ِصَلِة َرِحم  أَِفيَهانَُّث ِِبَا ِِف اجْلَاِهِليَّ ، أَرَأَْيَت أُُمورًا ُكْنُت َأَتََ َرُسوَل اللَّهِ  يْ :أَ  -وسلم
رْي   -صلى اهلل عليه وسلم- فَ َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َأْجٌر؟ َُ (( ]رواه .: ))َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن 

 البخاري[

 ޙިޒާމު  ބުން ޙަކީމު  ހަމަކަށަވަރުން  ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ޒުބައިރު  ބުން  ޢުރުވަތު  މާނައީ:
 އަށް  صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން ޚަބަރުދެއްވިއެވެ. އެކަލޭފާނަށް
 އަށް هللا ދުވަސްވަރު  ޖާހިލިއްޔަތުގެ  އަޅުގަނޑު ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ" ވެ.ދެންވެނިއެ

 އަޅުން  ޞަދަޤާތްކުރުމާއި، ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ޮކށްފައިވާ ގޮތުން ކުއްތަންވުމުގެ
 ފަހެ  "ވެ؟ހެއްޔެވޭ  އަޖުރު ކަންކަމުގެ  ފަދަންޤާއިމުކުރު ގުޅުން ރަޙިމުގެ  މާއި،މިނިވަންކުރު

 ރަނގަޅު  ޮކށްފައިވާ އިހުގައި  ތިބާ އިސްލާމްވީ  ތިބާ " .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ هللاރަސޫލު
 ".މައްޗަށެވެ ކަންތައްތަކުގެ

ފަހެ މިފާފަތައް ފުއްސެވޭނެއެވެ. އަދި މިނުބައިކަންތައްތައް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. 
އޭނާ ތައުބާވުމަށްފަހު އޭނާއަށް  ،ޖާހިލިއްޔަތުގެ ދުވަސްވަރުގެ މި ހެޔޮ ޢަމަލުތައް އަދި 

 ކަމެއްހެއްޔެވެ؟! ޘާބިތުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އިތުރަށް ދެން އޮންނާނީ ފަހެ ކޮން
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 ކުރަނ ޖެހޭނީ ކިހިނެތ ؟ ކުރެވުމުނ  އަހަރެނ  ކަނ ތައ   ފާފައެއ 

އަހަންނަށް ފާަފއެއް ކުރެވުމުން ވަޤުތުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ "ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
 "ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ އަދި ފާފާކުރެވުމުން ލަސްނުޮކށް އަހަރެން

 ކުރުން އެކަށީގެންވާ ދެކަމެއްވެއެވެ:ކުރެވުމަށްފަހު  ފަހެ ޖަވާބަކީ: ފާފައެއް 

ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް  އެއީ އެކަމާ ދެރަވެ ހިތާމަޮކށް އެކަން  ޢަމަލެކެވެ. ހިތުގެ ކަމަކީ: ފުރަތަމަ
ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން هللا ކަނޑައެޅުމެވެ. މިކަމަކީ ޒުމުޢަހިތުގައި 

 މެދުވެރިވާކަމެކެވެ.

 އެއީ ތަފާތު ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރުމެވެ. ޢަމަލެކެވެ. ނ ތަކުގެގުނަވަ ކަމަކީ: ދެވަނަ

 ނަމާދުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ނައްޞުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.އޭގެތެރޭގައި ތައުބާ

ْعُت َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ قَالَ  َعْنهُ  َرِضَي اللَّهُ   َبْكر  َعْن َأِبْ  ْن َرُجل  يُْذِنُب اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقْوُل: ))َما مِ  : َسَِ

ڤ  ژ  قَ رََأ َهِذِه اآليََة: (( ُثَّ .لَهُ  َذنْ ًبا ُثَّ يَ ُقوُم فَ َيَتَطهَُّر ُثَّ ُيَصلِّي ركعتني ُثَّ َيْستَ ْغِفُر اللََّه ِإالَّ َغَفَر اللَّهُ 

چ  چ  چ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  

]رواه أصحاب السنن، صحيح   )سورة آل عمران( ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 [٩/٠٨٥الرتغيب والرتهيب 

 ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރިވާވެގެންވެއެވެ. އަރިހުން ގެ رضي اهلل عنه ރުއަބޫބަކް" މާނައީ:
 މީހަކަށް " މެވެ.ހީއެ މަންތި  އަޑު ޙަދީޘްކުރެއްވި މިފަދައިން() صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު

 هللا އެއަށްފަހު ނަމާދެއްޮކށް ދެރަކުޢަތުގެ  ދެންފަހެ ޠާހިރުވެ، އޭނާ ފަހެ ކުރެވުމުން  ފާފައެއް
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 "ދެއްވާނެއެވެ.އްސަވާފު ފާފަ  ށްމީހަކައެ ތަޢާލާ هللا ސްތިޣުފާރުކުރުމުންއި ޙަޟްރަތަށް ތަޢާލާ
 ވިދާޅުވިއެވެ. ކިޔަވާ އާޔަތް  އަންނަނިވި އެކަލޭގެފާނު ދެން

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 )سورة آل عمران( ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 ނަފްސުތަކަށް  ގެއެބައިމީހުން ނުވަތަ ޮކށްފިނަމަފާޙިޝްކަމެއް އެބައިމީހުންނީ އަދި" މާނައީ:
 ދެއްވުމަށް  ވާފުއްސަ ފާފަތައް  ގެ އެބައިމީހުން ހަނދުމަޮކށް، هللا އަނިޔާވެރިވެއްޖެނަމަ،

 އެބައިމީހުން  އަދި ނުވެއެވެ. ފަރާތެއް އެހެން ފާފަފުއްސަވާނޭ ފިޔަވައި هللا މީހުންނެވެ.އެދޭ
 "ނުތިބެއެވެ. ދެމިއެއް މަތީގައި ކުށުގެ ކުރި އެބައިމީހުން ޙާލު  ދެނެތިބި

ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ ދެރަކުޢަތް ކުރާނެގޮތް އެހެން ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތަކުގައި * 
 ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. މިއީ އޭގެ ޚުލާޞާއެކެވެ:

އެހެނީ އޭނާ ގުނަވަންތައް ) ވުޟޫކުރުނ  ރަނގަޅަށ  ޭއނާ ފަހެ ވުޟޫކުރާިއރު މީހަކު .1
 (.ތިއްކާއެކު އޭނާގެ ފާފަތައް ނުކުމެއެވެފެން ނާއެކު ނުވަތަ އެންމެ ފަހުފެ ،ދޮންނައިރު

ކިޔުމާއި  بِاْسِم اهلل(())އަދި އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު ވުޟޫކުރުމުގެ ތެރޭގައި: ވުޟޫކުރަންފަށާއިރު 
 ފައި ޛިކުރުތައް ކިޔުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ:މާނިން ވުޟޫޮކށް

  ((.ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ  َوْحَدُه الَ  ِإالَّ اللَّهُ  إِٰلهَ  ))َأْشَهُد أَن الَّ 

 ((.اِبنْيَ َواْجَعْلِِنْ ِمَن اْلُمَتَطهِّرِْينَ ))اللَُّهمَّ اْجَعْلِِنْ ِمَن الت َّوَّ 

 ((.َأْستَ ْغِفُرَك َوأَتُ ْوُب إِلَْيكَ  ،أَْنتَ  ))ُسْبحاََنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهُد أَن الَّ إِٰلَه ِإالَّ 
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 އަޅު  ނުވާކަމަށް  އިލާހަކު އެއްވެސް  ޙައްޤުވެގެންވާ  އަޅުކަންވެވުން މެނުވީ  هللا" މާނައީ:
 އެއްވެސް  އެކަލާނގެއަށް އަދި  އިލާހެވެ. އެއްކައުވަންތަ އެކަލާނގެއީ  އަދި ހެކިވަމެވެ.
 އަޅު  ރަސޫލާކަމަށް އަޅާކަމަށާއި  އެއިލާހުގެ މުޙައްމަދުގެފާނީ އަދި ނުވެއެވެ. ބައިވެރިއަކު
 "ހެކިވަމެވެ.

   "ވާނދޭވެ.ލައް މިއަޅާ ތެރެއިން ގެ މީސްތަކުން ޠާހިރުވާ  މީސްތަކުންނާއި  ތައުބާވާ  ،هللا އޭ"

 ތަޢުރީފެއް  ޙަމްދު  އެންމެހާ އަދި  ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ. ގެهللا އިބަ  ،هللا އޭ  "
 އެއްވެސް  އެހެން ޙައްޤުވެގެންވާ އަޅުކަންވެވުން މެނުވީ هللاއިބަ  ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. އަށްهللاއިބަ

 ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް  ފާފަ ޙަޟްރަތުން ގެ هللاއިބަ މިއަޅާ  ހެކިވަމެވެ. އަޅު  ނުވާކަމަށް  އިލާހަކު 
މިއީ ވުޟޫގެ ފަހުގައި ކިޔާ  "ތައުބާވަމެވެ. މިއަޅާ އަށްهللاއިބަ  އަދި ދަންނަވަމެވެ. އެދި

 ޛިކުރުތަކެވެ. މިއިން ކޮންމެ ޛިކުރެއްގައިވެސް ވަރަށް މަތިވެރި އަޖުރުވެއެވެ.

 ކުރުނ . ނަމާދެއ  ދެރަކުޢަތުގެ ތެދުވެ .2

 ނ .ޣާފިލުނުވު އެދެރަކުޢަތުގައި. 3

 ނުކުރުނ [. ޚިޔާލުތައ  ބޭރުގެ ނަމާދުނ  ]އެބަހީ: .ވާހަކަނުދެއ ކުނ  ނަފ ސާ އަމިއ ލަ. 4

 ޛިކުރުކުރުނ . ޚުޝޫޢަތ ތެރިކަމާއެކު ދެރަކުޢަތުގައި( އެ). 5

 ދެނ ނެވުނ . ތަޢާލާއަށ   هللا އ ސެވުނ އެދިފުފާފަ އެއަށ ފަހު ދެނ . 6

 

 ނަތީޖާއަކީ:
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 ފުއ ސަވާދެއ ވުމެވެ. ފާފަތައ  އިސ ވެފައިވާ އޭނާގެ. 1

 [١٣، ٩/١٥]صحيح الرتغيب  ވާޖިބުވުމެވެ. ސުވަރުގެ އޭނާއަށ  އަދި. 2

ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުން هللا  ،އެއަށްފަހު ހެޔޮ ކަންތައްތަކާއި ދެން
صلى اهلل عليه ނަބިއްޔާ  ،رضي اهلل عنهގިނަކުރަންވާނެއެވެ. ޙުދައިބިއްޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ޢުމަރު 

ދެބަސްވެވުމުން ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް ތިބާ ނުދެކެމުހެއްޔެވެ. އެ)ޙާދިޘާ(އަށް ފަހު  އާ وسلم
)އެބަހީ:  އެކުށުގެ ކައްފާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ޢަމަލުތަކެއް " :އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅިވިއެވެ

 "ޙު ޢަމަލުތަކެއް( ކުރެއްވީމެވެ.ޞާލި

صلى اهلل عليه އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘްގައި ވާރިދުވެފައިވާ މިޘާލާމެދު ވިސްނާށެވެ. ނަބިއްޔާ 
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم

لباس من حديد  -يَ ْعَمُل احلََْسَناِت َكَمَلِل َرُجل  َكاَنْت َعَلْيِه ِدرٌْع  لسَّيَِّئاِت، ُثَّ ))ِإنَّ َمَلَل الَِّذي يَ ْعَمُل ا
نَ َقْتُه، ُثَّ َعِمَل َحَسَنًة فَانْ َفكَّْت َحَلَقةٌ  -يرتديه املقاتل َُ َرى فَانْ َفكَّْت َضي َِّقٌة َقْد  ُْ َرى، األُ ، ُثَّ َعِمَل ُأ ُْ

ََ ِإََل َحّتَّ   [٠٩١٠اأَلْرِض(( ]رواه الطرباين يف الكبري، صحيح اجلامع  َيُْر

 އޭނާ  މިޘާލަކީ ޢަމަލުކުރާމީހުންގެ ހެޔޮ ކުރުމަށްފަހު ފާފަތައް ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:
 އަކީ  ِدرْع) މިޘާލެވެ. ޅައިގެންހުރިމީހެއްގެ އަ  )ދަހަނާއެއް( އެއް  ِدرْع  ބާރުވެފައިވާ  ހާސްވާވަރަށް 
 ކުރުމުން  ހެޔޮކަމެއް  އޭނާ ދެން ހެދުމެވެ.( އަޅާ  ހަނގުރާމަވެރިން ހަދާފައިހުންނަ، ދަގަނޑުން

 ބިމަށް  އޭތި ލުހުނެވެ. ބޮޅެއްވެސް އެހެން ކުރުމުން އެހެންކަމެއް ދެން އެއްބޮޅުލުހުނެވެ. އޭގެ
 "ނުކުމެވެންދެނެވެ. ވެރިމީހާއަށް އޭގެ )ވެއްޓި(
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ފާފަކުރާމީހާ ނުބައިކަމުގެ ޖަލުން މިނިވަންކޮށްދެއެވެ. އަދި  ،އް ކުރުމުންހެޔޮކަންތައްތަ
 ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ތަނަވަސް ދުނިޔެއަށް އޭނާ ނެރެދެއެވެ.

 އޭލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ ޚުލާޞާއަކީ އަންނަިނވި ވާހަކައެވެ.

އައިސްފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު  ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން رضي اهلل عنهޢިބްނު މަސްޢޫދު 
 ވިދާޅުވިއެވެ.

 ُبْسَتان  فَ َفَعْلُت ِِبَا ُكلَّ اْمرَأًَة يِف  تُ دْ جَ ِإينِّ وَ  هِ َم فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ  هُ ى اللَّ َصلَّ  ِبِّ َجاَء َرُجٌل ِإََل النَّ 
ْ ُأَجاِمْعَها، قَ ب َّ َشْيء  َغي َْر  ََ ْ أَفْ َعْل َغي َْر َذِلَك فَافْ َعْل ِب َما ِشْئَت.ْلتُ َها َأينِّ   َوَلزِْمتُ َها، َوََ

َعَلْيِه َلْو َستَ َر  هُ َل ُعَمُر: َلَقْد َستَ َر اللَّ ُجُل، فَ َقاَم َشْيًئا َفَذَهَب الرَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  ُسولُ الرَّ  َلْم يَ ُقلِ ف َ  
(( فَ َردُّوُه َعَلْيِه فَ َقَرأَ .يَّ وُه َعلَ قَاَل: ))ُردُّ  َبَصَرُه، ُثَّ  مَ َعَلْيِه َوَسلَّ  هُ ى اللَّ َصلَّ  هِ ُه، فَأَتْ بَ َعُه َرُسوُل اللَّ نَ ْفسَ 

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ژ َعَلْيِه:

 (٩٩٥)سورة هود  ژۆ  

 އޭ  ދެންނެވިއެވެ. އައިސް އަރިހަށް ގެ  صلى اهلل عليه وسلم ނަބިއްޔާ ފިރިހެނަކު" މާނައީ:

 އެ  އަޅުގަނޑު ފަހެ ފެނުނެވެ. އަންހެނަކު ބަގީޗާއެއްގެތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا
 އަދި  ބޮސްދީ އޭނާއަށް ކުރީމެވެ. ކަމެއް  ހުރިހާ އެހެން ފިޔަވާ ޖިމާޢުވުން އަންހެންމީހާއާއެކު
 ކަންތައް  އަޅުގަނޑާމެދު ކަލޭގެފާނު ރަމެވެ.އަޅުގަނޑުނުކު އެނޫންކަމެއް އަދި އެކުގައިވީމެވެ.
 ކުރައްވާށެވެ. ގޮތަކަށް ކުރައްވާނެ

 ހެ ފަ  ދިޔައެވެ. އެމީހާ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. އެއްޗެއް ެއއްވެސް صلى اهلل عليه وسلم ރަސޫލާ ފަހެ

 އޭނާވެސް  ވައިދެއްވިއެވެ.އް ފޮރު އޭނާ ތަޢާލާ هللا ހަމަކަށަވަރުން" ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރުގެފާނު
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 ދާތަން އޭނާ صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު  ފަހެ "ފޮރުވިނަމައެވެ. ނަފްސު އަމިއްލަ އޭނާގެ
 އަރިހަށް  ތިމަންކަލޭގެފާނު އަނބުރާ އޭނާ" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ދެން .ދިޔައެވެ ބައްލަވަމުން

 ކިޔަވާ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ދެން .ގެނެވުނެވެ އޭނާ އަރިހަށް އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ".ގެންނާށެވެ
 ވިދާޅުވިއެވެ.

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ژ 

 ()سورة هود ژۆ  

 ޤާއިމު  ނަމާދު ކަލޭގެފާނު އްގައި ބައެ ރޭގަނޑުން ދެކޮޅުގައްޔާއި، ދުވާލުގެ  އަދި" މާނައީ:
 ހަނދާންކުރާ  އެއީ  ވެ.އެ ނެތިޮކށްލަ ނުބައިކަންތައް  ތައްހެޔޮކަން ހަމަކަށަވަރުން ކުރައްވާށެވެ.
 "ނަޞީޙަތެކެވެ. ވަޢުޡާއި  ބަޔަކަށް

 رضي اهلل عنه ވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. ފަހެ މުޢާޛު ގެ އަރިހުން އެހެން ރި رضي اهلل عنهޢުމަރު 

 ވިދާޅުވިއެވެ.

 مسلم[]رواه   ((.ة  افَ كَ   اسِ لنَّ لِ  لْ فقال: ))بَ ؟ أَْم لِلنَّاِس َكافَّة ،يَا َرُسول اللَّه أََلُه َوْحَدهُ 

 ންމެހާ އެ އެއީ ނުވަތަ ހެއްޔެވެ؟ އެކަނި އޭނާއަށް  އެއީ  ރަސޫލާއެވެ. ގެ هللا އޭ" މާނައީ:
 އެންމެހާ  ވެ.ކިޔެއްހެއްޔެ" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ލޭގެފާނުއެކަ  "؟ހެއްޔެވެ މީސްތަކުންނަށް

 "މީސްތަކުންނަށެވެ.
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 ނ ނާ ދިމާކުރަނީ ނުބައިމީހުނ  އަހަ

އަހަރެންގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުބައިމީހުން އަހަރެން ކޮންމެ ތަނަކަށް "ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
ބަދަލެއް އައިކަން ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން އަންނަނީއެވެ. އެމީހުންނަށް އަހަންނަށް 

އެނގުމުން، އަހަންނާ ދެކޮޅުވެ އިދިކީލިވެއްޖެއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ނިކަމެތިކަްނ 
 "އިޙްސާސްކުރެވެއެވެ. ފަހެ އަހަރެން ހަދަންވީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟!

ތިބާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަން އޮތީ: ކެތްތެރިވާށެވެ. ދޮގުވެރިންގެ ތެރެއިން ތެދުވެރިން 
ށާއި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ނުބައި ކަންތައްތައް ވަކިކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދެނެގަތުމަ

 ތަޢާލާގެ ސުންނަތެކެވެ.هللا އިޚްލާޞްތެރި އަޅުން އިމްތިޙާން ކުރެއްވުމަކީ 

ތިބާ ތިވަނީ )ހޮެޔ( މަގުގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. ފަހެ އެހެންކަމުން )ހެޔޮ މަގުގައި( 
އިންސާނުންނާއި ޖިންީނންގެ ތެރެއިންވާ މި ޝާއިޠާނުން އެއްބަޔަކު ޘާބިތުވާށެވެ. 

އަނެއްބަޔަކަށް ވަސްވާސް ދޭނެއެވެ. އެހެނީ އެބައިމީހން ބޭނުންވަނީ ތިބާ ފަހަތަށް އެނބުރި 
މިއީ "ކުރީކޮޅު ތިބާއަށް ބުނާނެއެވެ.  ދާށެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުންނަށް ތަބާނުވާށެވެ. އެބައިމީހުން

ދާނެއެވެ. ކަމެކެވެ. މިކަން ވަރަށް އަވަހަށް ތިބާގެ ކިބައިން ނެތިގެން ހިނގައި ހޭތާކުންތާކު ނުޖެ
ކަމަކީ އެފަދަމީހުން އެބައިމީހުންގެ އެކުވެރިޔާ  އަދި ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި "މިއީ ވަގުތީކަމެކެވެ.
 ސ ނުވާކަމަށ  ޯގ ކަމެއ  އަނެއ ކާ "ރީކޮޅު މިފަދައިން ބުނާތީއެވެ: ތައުބާވުމުގެ ކު
 އުނ މީދުކުރަމެވެ!!"

އާއިގެން  ޢަޖައިބުކުރުވާ އަނެއް ކަމަކީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުންކުރެ އެކަކު ތައުބާވެ އެފާފަ
އަންހެންކުއްޖާ  ފޯނު ކަނޑާލުމުން އެ ،ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންނުވުމުގެ ސަބަބުން
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ވާސްތައް ފިލައިގެން މިހާރު ވަސް"ގުޅާފައި މިފަދައިން ބުނެއެވެ.  އަށްއިރުކޮޅެއްފަހުން އޭނާ
 "ކުރަމެވެ.ދިޔައީކަމަށް އުންމީދު

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ  ތަޢާލާ ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

 )سورة الناس( ژڳ  ڳ  ڳ   

 ރައްކާތެރިކަން  ޙަޟްރަތުން ވެރިރަސްކަލާނގެ  މީސްތަކުންގެ ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު" މާނައީ:
 )އެކަލާނގެއީ( ރަސްކަލާނގެއެވެ. ރަސްވަންތަ މީސްތަކުންގެ )އެކަލާނގެއީ( އެދެމެވެ.
 ޝައިޠާނާގެ  ފިލާ ދިނަމުށްފަހު  ވަސްވާސް ވެ.ފަރާތެ  އަޅުކަންކުރާ ންމީސްތަކު

 އުފައްދާ  ވަސްވާސް ހިތްތަކުގައި  މީސްތަކުންގެ އެއީ )ޝައިޠާނާ( އެ ނުބައިކަމުންނެވެ.
 "ޝައިޠާނުންނެވެ. ތެރެއިންވާ ންގެމީސްތަކު ތެރެއިންނާއި ޖިންނީންގެ ޝައިޠާނާއެވެ.

ފަހެ ތިބާ ތަބާވުން އައުލާކަންޮބޑީ ތިބާގެ ރައްބަށް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ނުބައި ކަމަށް ގޮވާލާ 
 މީސްތަކުންނަށް ހެއްޔެވެ؟

ންމެ ތަނަކުން ތިބާގެ ފަހަތުން އަދި ތިބާ ދަންނަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އެބައިމީހުން ތިބާ ވީ ކޮ
އައިސް އަލުން އަނބުރާ ނުބައިކަމުގެ މަގަށް ތިބާ ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ވެވެންހުރި ހުރިހާ 
ގޮތަކުން އެބައިމީހުން މަސައްކަތްކުރާނެކަމެވެ. ބައެއްމީހުން އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި 

އުޅުނު އަންހެން ކުއްޖާއަށް އޭނާ އޭނާ ނުބައިޮކށް އުޅުނު ދުވަސްވަރު ރައްޓެހިވެގެން 
ތައުބާވުމަށްފަހު މިސްކިތަށް ދާތަން ފެނުމުން އެއަންހެން ކުއްޖާގެ ކާރު ޑްރައިވަރަށް އޭނާގެ 

 ފަހަތުން ދިއުމަށް އަމުރުކުރެއެވެ. އަދި ކުޑަދޮރުން އޭނާއާއި ވާހަކަ ދައްކައެވެ.
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ڄ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ  ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

  (٠٢)سورة إبراهيم ژ  ... ڃ  ڃ

 އީމާންވި  ބަހުން )ޙައްޤު( ޘާބިތުވެގެންވާ އާޚިރަތުގައި ޙަޔާތުގައްޔާއި  ދުނިޔޭގެ" މާނައީ:
 "...ދެއްވައެވެ ޘާބިތުކަން هللا ންނަށްމީހު

އެބައިމީހުން ތިބާގެ މާޟީ ހަނދާންކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. އަދި ތިބާ މާޟީގައި 
 ...ފާފަތައް ހުރިހާ ގޮތަކުން ޒީނަތްތެރިޮކށްޭދނެއެވެ. ހަނދާންތަކުންނެވެޮކށްފައިވާ 

 އެބައިމީހުންނަށް ފަހެ އަދި ސިޓީތަކުންނެވެ... ...ފޮޓޯތަކުންނެވެ ...ހިތްއެދޭކަންތައްތަކުންނެވެ
 ރައްކާތެރިވާށެވެ. މަސައްކަތަށް  ކުރާ އެބައިމީހުން ހައްލާލުމަށް ތިބާ . ތަބާނުވާށެވެ

ގެ ވާހަކަ މިތަނުގައި ޛިކުރުޮކށްލާނަމެވެ.  رضي اهلل عنهމަތިވެރި ޞަޙާބީ، ކަޢުބު ބުން މާލިކު 
ތަޢާލާ هللا އެކަލޭގެފާނު ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމުގެ ސަބަބުން 

هللا އިޛުނަދެއްވަންދެން އެކަލޭގެފާނާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް އެންމެހާ ޞަޙާބީންނަށް ރަސޫލު
އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އެހިނދު ޣައްސާނުގެ ކާފިރު ރަސްގެފާނު ކަޢުބުގެފާނަށް   ى اهلل عليه وسلمصل
ދަންނައެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ ޞާޙިބާ ކަލޭގެފާނު "ޓީއެއް ފޮނުވިއެވެ. އޭގައިވަނީ: ސި

 ތަޢާލާ ކަލޭގެފާނު ލަދުވެތި هللا ދުރުޮކށްލައިފިކަމުގެ ޚަބަރު ތިމަންމެނާ ހަމައަށް އައިއްސިއެވެ. 
ނުކުރައްވައެވެ. ފަހެ ތިމަންމެންގެ ގާތަށް  ގެއެއްގައި ނުލައްވައެވެ. އަދި ގެއްލެނި 

ކާފަރުން ބޭނުންވަނީ މުސްލިމުންގެ  "ތިމަންމެން އެހީތެރިވެދޭނަމެވެ. ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
އި މައްޗަށް ގަދަވެ އެބައިމީހުން މަދީނާއިން ބޭރުކުރާށެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ކާފަރުންގެ ބިމުގަ 

 ގެއްލެނިވުމަށްޓަކައެވެ.
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 رضي اهلل عنهމަތިވެރި ޞަޙާބީ މިކަމުގައި ޢަމަލު ކުރެއްވީ ކިހިނެތްތޯއެވެ. ކަޢުބު 

 ފަހެ  ނެކެވެ.ޙާއިމްތި މިވެސް  ބުނީމެވެ. ތިމަން ކިޔުމަށްފަހު އެ)ސިޓީ( ފަހެ" .ވިދާޅުވިއެވެ
 "ދާލީމެވެ.އަން އެއްލާލާ އުނދުނަށް އެ ތިމަން

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނޭވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުބައިކަމުގެ އަހުލުވެރިން އޭ މުސްލިމް 
ފޮނުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މިފަދައިންނެވެ. ފަހެ އެ އަޅިއަށް 

  ވަންދެން އަންދާލާށެވެ. އަދި އާޚިރަތްދުވަހުގެ އަލިފާނުގެ މަތިން ހަނދުމަކުރާށެވެ.

  )سورة الروم( ژجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   ژ 

 ތެދެވެ. ޙައްޤު  ޢުދުފުޅަކީވަ ގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން  ކެތްކުރައްވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު ފަހެ،" މާނައީ:
 ކަނޑައިލިޔަ ކަންކެތްތެރި ކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަތަކުން( ދޮގުކުރާމީހުންގެ ޤިޔާމަތްދުވަސް) އަދި

"ނުދެއްވާށެވެ.
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 އެމީހުނ  އަހަނ ނަށ  ބިރުދައ ކަނީ 

ންނަށް ންގެ ދުވަސްވީ ރައްޓެހިން އަހައަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެ"
އަހަރެންގެ ސިއްރުތައް  ،ފަޟީޙަތްޮކށްބިރުދައްކައެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން 

ހާމަކުރާނެކަމުގައި އެމީހުން ބުނެއެވެ. އެމީހުންގެ އަތުގައި ފޮޓޯއާއި އެހެނިހެން 
ލިޔެކިޔުންތައްވެއެވެ. އަހަރެންނޭ ކިޔައިގެން މީހުންދައްކާނެ ވާހަކަތަކަށް އަހަރެން 

 "ވެއެވެ. އަހަރެން ބިރުގަނެއެވެ!!ޖެހިލުން

އޮތީ: ޝައިޠާނާގެ ބައިވެރިންގެ މަކަރުވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބުނަން
ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާ ނިކަމެތި ވެގެންވެއެވެ. ފަހެ އިބިލީހުގެ އަޢުވާނުން ކުރާ ދުއްތުރާތައް، 

 ކެތްތެރި މުއުމިނުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުދިކުދިވެ ބުރައިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

އަށްދާނަމަ ތިބާއާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ އިތުރު ހެކިތައް އެމީހުންނަށް އެމިހުންނާއެކު ކުރި
ޖެޭހނެއެވެ. ފަހެ އޭރުން ކުރިން ނުވަތަ ަފހުންވިޔަސް ތިބާވާނީ  ލިބޭނެކަން ތިބާ ދަންނަން

ތަޢާލާގެ هللا ނުވާށެވެ. އެކަމަކު  ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހަކަށެވެ. އެމީހުންނަށް ކިޔަމަން
  ށެވެ. އަދި މިފަދައިން ކިޔާށެވެ.ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދޭ

  ((.))َحْسِب اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيلُ 

 ކިހާރަނގަޅު  އެއީ ފަރާތެއްގެގޮތުން ވަކީލުކުރެވޭ އަދި ފުދެއެވެ. هللا މިއަޅާއަށް" މާނައީ:
 "ހެއްޔެވެ. ފަރާތެއް

  ވިދާޅުވެއެވެ.ބަޔަކުމީހުންދެކެ ބިރުފުޅުވަޑައިގެންފިނަމަ  صلى اهلل عليه وسلمهللا ރަސޫލު

  [٥٣٨٠(( ]رواه أمحد وأبو داود، صحيح اجلامع .ا ََنَْعُلَك ِِف حُنُورِِهْم َونَ ُعوُذ ِبَك ِمْن ُشُرورِِهمْ ))اللَُّهمَّ إِنَّ 



 އެމީހުނ  އަހަނ ނަށ  ބިރުދައ ކަނީ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 

     

  50 
  

 އެބައިމީހުންނާ  އަޅަމެން ދިފާޢަށްޓަކައި( ޙިމާޔަތާއި  )އަޅަމެންގެ  ،هللا އޭ" މާނައީ:
 ނުބައިކަމުން  އެބައިމީހުންގެ އަދި ކުރިމަތިކުރަމުއެވެ. هللاއިބަ ދިމާއަށް )ދުޝްމިނުންނާ(

 "ވެ.ދަންނަވަމެ ޙަޟްރަތުން ގެهللاއިބަ  ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އަޅަމެން

ވެފައިވާ ނިކަމެތި އަންހެންކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ތެދެކެވެ. މިއީ އުނދަގޫ ޙާލަތެކެވެ. ތައުބާ 
ތިބާގެ ފޯންކޯލުތައް "ނުބައި އެކުވެރިއަކު ގުޅާފައި އޭނާއަށް ބިރުދެއްކުމަށްޓަކައި ބުނެއެވެ. 

ހުއްޓެވެ. ތިބާ ރެޯކޑުޮކށްފައި އަހަރެންގެ އަތުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ތިބާގެ ފޮޓޯވެސް އެބަ
ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ ތިބާގެ އަހުލުންގެގާތު ތިބާ ންނާއެކު ބޭރަށް ދާން އަހަ

ތެދެކެވެ. އޭނާ އެހުރީ އޭނާގެ މައްޗަށް މީހަކު ޙަސަދަވެރިވާފަދަ  "ފަޟީޙަތްޮކށްލާނަމެވެ!!
 ޙާލަތެއްގައެއްނޫނެވެ.!

ލަވަކިޔާ އުޅުނު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދި ފިލްމު ކުޅެއުޅުނު އަންހެނުންނާއި 
ތަކަށް ތައުބާވުމުން ޝައިޠާނާގެ ބައިވެރިން އެބައިމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް އެކަންތައް ،ފިރިހެނުން

 އެންމެ  ތެރެއިން އުފެއްދުންތަކުގެ ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމަ ބަލާލަބަލާށެވެ. އެމީހުންގެ ކުރީގެ
ގޮތުން އުނދަގޫކޮށް ނަފްސާނީ  އެބައިމީހުންނަށް ،ބާޒާރުތަކަށްނެރެ ތަކެތި ނުބައި

ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވާ އަދި ތައުބާވާ هللا ކު ބާރުފޯރުވަނީއެވެ. އެކަމަ
. ވާގިވޮެވޑިގަންނަވާ ފަރާތެވެ، ކަންތައް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ މީހުންނާއެކުއެވެ. އެއީ މުއުމިނުންގެ
ނުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ދޫޮކށެއްވެސް  އެކަލާނގެ އެބައިމީހުން ނިކަމެތި 

 އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދިއްޖެމީހަކު ފަހެ ގެއްލެނިނުލައްވާނެއެވެ. 
ވެ. އަދި ދަތިކަމަށްފަހު ނުކުރައްވައެވެ. ދަންނާށެވެ. ކޮންމެ އުނދަގުލަކާއެކު ފަސޭހައެއްވެއެ

 މެއްވެއެވެ.ލުއިކަ
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 އޭ ތައުބާވާ އަޚާއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިބަސްކޮޅުގެ ތެދުކަން ހާމަކޮށްދޭ ވަރަށް 
 ބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ.ޢި

މިއީ އަނިޔާ ލިބެމުން ދިޔަ މުސްލިމުން ސިއްރިއްޔާތުގައި ފިލައިގެން މައްކާއިން މަދީނާއަށް 
ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި މަތިވެރި ޞަޙާބީ މަރްޘަދު ބުން އަބީ މަރްޘަދު އަލްޣަނަވީގެ 

 ވާހަކައެވެ.

 މަދީނާއާ  މައްކާއިން ލޭގެފާނަކީއެކަ  ޅުއްވިއެވެ.އު ބޭކަލަކު ކިޔާ މަރްޘަދު އަބީ ބުން މަރްޘަދު"
 ޒިނޭޮކށްއުޅޭ ކިޔާ ޢަނާޤު ވިދާޅުވިއެވެ: އެކަލޭގެފާނު އުފުލައިދޭބޭކަލެވެ. އަސީރުން ހަމައަށް

 އިން މައްކާ  ވަނީ މަރްޘަދު އްސެކެވެ.ރައްޓެ )މަރްޘަދުގެ( އެއީ  އުޅުނެވެ. މައްކާގައި  އަންހެނަކު
 ވަޢުދުވެފައެވެ. ދިނުމަށްގެންގޮސް  އަސީރަކު  މަދީނާއަށް

 ތެރެއިން  ބަގީޗާތަކުގެ މައްކާގެ ރެއެއްގައި ހަނދުވަރުދޭ ފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ: އެކަލޭގެފާނު
 އާދެވުނެވެ. ކައިރިއަށް ބަގީޗާއެއްގެ

 ބަގީޗާގެ  ތެރެއިން އަނދިރިކަމުގެ އަދި  އައެވެ. އެތަނަށް ޢަނާޤު  ވިދާޅުވިއެވެ: އެކަލޭގެފާނު
 ހިނދު  އެނގުނު ޑުކަންއަޅުގަނ އޭނާއަށް  ފަހެ ފެުނނެވެ. ހިޔަނި އަޅުގަނޑުގެ ކައިރިން
 ބުންޏެވެ. އޭނާ "ވެ.މަރްޘަދެ މިއީ " ބުނީމެވެ. އަޅުގަނޑު ފަހެ  "ހެއްޔެވެ؟ މަރްޘަދު " ބުންޏެވެ.

 هللا" ބުނީމެވެ. އަޅުގަނޑު "އަންނާށެވެ. ހޭދަކުރަން  ންނާއެކުއަހަރެމެ މިރޭ  މަރްހަބާ!"
 ފޭލިގެތަކުގެ  އޭ" ގޮވާލިއެވެ. އޭނާ "ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ. ނޭކުރުންޒި ތަޢާލާވަނީ

 "ގެންދަނީއެވެ. އަސީރުން ލޭމެންގެކަ މީހާ  މިހިރަ  އަހުލުވެރީންނެވެ.

 "އަލްޚަންދަމާ" އަދި އައެވެ. ފަހަތުން އަޅުގަނޑުގެ އަށްމީހުން ވިދާޅުވިއެވެ: އެކަލޭގެފާނު
 އެމީހުން ހަމައަށް  އާއި  ފަރުބަދައެއް( ރު މަޝްހޫ ހުންނަ ކައިރީ  މަގެއްގެ  ވަދެވޭ  )މައްކާއަށް 
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 އަޅުގަނޑު  ފަހެ  ހޮހޮޅައަކަށެވެ. ފަރުބަދައިގެ  އައިސްހުއްޓެވުނީ އަޅުގަނޑަށް ފަހެ  އައެވެ.
 هللا ފަހެ ހުއްޓުނެވެ. ބޮލާހަމައަށް އަޅުގަނޑުގެ އައިސް އެބައިމީހުން އަދި ވަނީމެވެ. އެތަނަށް
 ނުފެނުނެވެ. އަޅުގަނޑެއް އެބައިމީހުންނަށް އަދި ވިއެވެ.ކަނުކުރެއް ލޯތައް ބައިމީހުންގެ އެ ތަޢާލާ

 އެކުވެރިޔާ  އަޅުގަނޑުގެ  އަދި  އެނބުރިދިޔައެވެ. އެބައިމީހުން ދެންފަހެ  :ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު
 މީހެކެވެ. ބަރު އެއީ  އުފުލީމެވެ. އޭނާ ފަހެ އެނބުރިދިޔައީމެވެ. އަޅުގަނޑު ގާތަށް )އަސީރު(ގެ

 ކަސްތޮޅުތައް  ބަނދެފައިވާ އޭނާ ދެވުމުން ހަމައަށް  އ5ާ"އަލްއިޛްޚިރް" އަޅުގަނޑުމެންނަށް
 އެއީ  އުފުލީމެވެ. އޭނާ ދެވެންދެން ހަމައަށް މަދީނާއާއި  އަޅުގަނޑު ފަހެ  ނައްޓާލީމެވެ.
 ،އަރިހަށް ގެ صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު ފަހެ ކަމަކަށްވިއެވެ. އުނދަގޫ އަޅުގަނޑަށް
 އައީމެވެ. އަޅުގަނޑު

 ކައިވެނި  ޢަނާޤުއާއި އަޅުގަނޑު  ރަސޫލާއެވެ. ގެ هللا އޭ" ވީމެވެ.އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެފަހެ 
 صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު ފަހެ ދެންނެވީމެވެ. ދެފަހަރު  މިހެން "ހެއްޔެވެ؟ ކުރަން

 ބާވާލައްވަންދެނެވެ. މިއާޔަތް ވިދާޅުނުވެއެވެ. އެއްޗެއް އެއްވެސް 

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ 

 )سورة النور( ژژ  

                                                           
5
ެގ ުމރާދަކަށް ދެމާނައިްނ ކުރެ އެއްމާނަވުން ެއކަށީގެންވެއެވެ. އެއްގޮތަކީ  "اإلذُر"ގައި ނުމިތަ يقول املرتجم:  

 އޭ  األذاُرއޭކިޔުނު ތިރިަގސްހެދޭ ހިސާބެކެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ މަްއކާ ބޭރުގައި  اإلذُرމައްކާގެ ބޭރުގައި 
/  ١ من سورة نور / جملد:و  تفسري القرآن/ باب: َتفة األحوذي للمباركفوري / كتاب: ބައްލަވާ ]ކިޔޭތަނަކަށްވުމެވެ. 

 [.دار إحياء الرتاث العرِب / طبعة: ٠٥ ص:
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 އަންހެނަކާނޫނީ ޝިރުކުކުރާ ނުވަތަ އަންހެނަކާ ިޒނޭކުރާ ފިރިހެނާ، ޒިނޭކުރާ" މާނައީ:
 ފިރިހެނަކު ޝިރުކުކުރާ ނުވަތަ ފިރިހެނަކު ޒިނޭކުރާ އަންހެނާ، ޒިނޭކުރާ އަދި ނުއިންނާނެއެވެ.

 އެކަން މައްޗަށް މުއުމިނުންގެ  އަދި  ވެ.އެނުއިންނާނެ ކަނބުލޭގެއަކާ އެ ނީނޫ
 "ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 ފިރިހެނާ، ޒިނޭކުރާ މަރްޘަދުއެވެ. އޭ" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. صلى اهلل عليه وسلم هللاރަސޫލު ފަހެ
 ޒިނޭކުރާ އަދި ނުއިންނާެނއެވެ. އަންހެނަކާނޫނީ ޝިުރކުކުރާ ނުވަތަ އަންހެނަކާ ޒިނޭކުރާ
 އެކަނބުލޭގެއަކާ  ނޫނީ ފިރިހެނަކު  ޝިރުކުކުރާ ނުވަތަ ފިރިހެނަކު ޒިނޭކުރާ އަންހެނާ،

 [٣/٨٢]صحيح سنن الرتمذي  "ނުކުރާށެވެ. ކައިވެނި އޭނާއާއި  ފަހެ ނުއިންނާނެއެވެ.

އިޙްސާންތެރީންނާއި މެދު  ،އީމާންވީ މީހުން ދިފާޢުކުރައްވާ ގޮތާއި ،ތަޢާލާ هللا
 ކަންތައްކުރައްވާގޮތް ތިބާއަށް ފެނޭހެއްޔެވެ؟

 ފެނޭހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ އިޙުސާންތެރިންނާއެކު ޮވޑިގެންވާގޮތް 

هللا އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭކަމަކީ ޙަޤީޤީ ފަޟީޙަތްވުން ވަނީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު 
މެ ބޮޑު ލަދުވެތިކަމުގެ ދުވަހެވެ. އެއީ ސަތޭކަ ނުވަތަ ތަޢާލާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައިކަމެވެ. އެއީ އެން

ދުއިސައްތަ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައެއްނޫނެވެ. އަދި ހާހެއް ނުވަތަ ދެހާސް މީހުންގެ 
ކުރިމަތީގައެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހުރިހާއެންމެންނަށް އިވި، ފެންނާނެ ޮގތަށެވެ. އެއީ 

ރޭގައެވެ. އެއީ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިންީނންނާއި، އާދަމް ޚަލްޤުކުރެއްވެވި އެންމެހާ ތަކެތީގެ ތެ
 އިން ފެށިގެން އެންމެ ފަހު މީހާއާއި ހަމައަށް އެންމެހާ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައެވެ. عليه السالم

 ގެ ދުޢާ ހަނދާން ކުރާށެވެ. عليه السالمއިބްރާހީމް 
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)سورة  ژٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ژ 
 الشعراء( 

 ނިކަމެތި  މިއަޅާ  ފޮނުއްވާދުވަހު މަޙްޝަރަށް މީސްތަކުން( )އެބަހީ: އެއުރެން އަދި" މާނައީ:
 ނެ ނުކުރާ މަންފާއެއް  ދަރިންނެއްވިޔަސް އަދި  މުދަލެއްވިޔަސް އެދުވަހަކީ ނުކުރައްވާނދޭވެ.

 "މެނުވީއެވެ. އައިމީހަކަށް ޙަޟްރަތަށް ގެهللا ހިތަކާއިގެން ސަލާމަތްވެގެންވާ ދުވަހެވެ.

 ނުތަނަވަސްކަންވެރިވާ ހިނދު ނަބަވީ ދުޢާތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދާށެވެ.

َنا، اَل  ا َوآِمْن َرْوَعاتَِنا، اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاتِنَ  اللَُّهمَّ  اْجَعْل ثَْأَرنَا َعَلى َمْن ظََلَمَنا، َواْنُصْرنَا َعَلى َمْن بَ َغى َعَلي ْ
 ُتْشِمْت بَِنا اأَلْعَداَء َواَل احلَاِسِدْيَن.

 ނަށް އަޅަމެންގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާކޮށްދެއްވާނދޭވެ. އަދި އަޅަމެން ،هللاއޭމާނައީ: "
 ދެއްވާނދޭވެ.  ބިރުގަތުންތަކުން އަމާންކަން

އަޅަމެންގެ ރުޅިވެރިކަމަކީ އަޅަމެންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވި މީހުންގެ މައްޗަށް )އެކަނި(  ،هللاއޭ
އޮތް އެއްޗެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ. އަދި އަޅެމެންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވި މީހުންގެ މައްޗަށް 
އަޅަމެންނަށް ނަސްރުދެއްވާނދޭވެ. އަދި ޢަދާވާތްތެރިންނާއި ޙަސަދަވެރިންނަށް 

 " އުފާވެރިކަންގެނެސްދޭފަދަ މުޞީބާތްތަކުން އަޅަމެން ދުރުކުރައްވާނދޭވެ.
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 އަހަރެނ ގެ ފާފަތައ  އަހަރެނ ގެ ދިރިއުޅުނ  ކިލަނބުކޮށ ލާ

ތަޢާލާއަށް ތައުބާވީމެވެ. هللا ފާފަތައް ކުރީމެވެ. އަދި އަހަރެން ބައިވަރު "ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
އެކަމަކު އެފާފަތަކުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އުނދަގޫވެއެވެ. އަހަންނަށް ކުރެވިފައިވާ 
ކަންތައްތައް ހަނދާންވުމުން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ކިލަނބުވެއެވެ. އަދި ނިދާތަންމަތީގައި 

ދިން މަޙްރޫމުވެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ހަމަޖެހުމަށް އޮތުމަށް ދަތިވެއެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ ނި
 "ހެއްޔެވެ؟ ލޮޅުން އަރުވާލައެވެ. ފަހެ އަހަރެން ހަމަޖެހުން ހޯދާނީ ކިހިނެއް

އަޅުގަނޑު ތިބާއަށް ބުނަންއޮތީ: އޭ މުސްލިމް އަޚާއެވެ. ތިޔަ ޝުޢޫރުތަކަކީ ތެދުވެރި 
ތާމަކުރުމަކީ ތިއީއެވެ. ހިތާމަކުރުމަކީ ތައުބާއެއްގެ ދަލީލެވެ. ކުރެވުނު ކަންތަކާމެދު ދެރަވެ ހި

هللا ކަންކަމުން މޫނު އަނބުރާލާ އުންމީދުގެ ލޮލުން ބަލާށެވެ.  ތައުބާއެކެވެ. އިސްވެދިޔަ
ދެއްވާނޭ ލުއިފަސޭޙަކަމުން  هللاތަޢާލާ ތިބާއަށް ފުއްސަވައި ދެއްވާނެކަމަށް އުންމީދުގައެވެ. 

ތަޢާލާ هللا އިނުލާށެވެ. ގެ ރަޙްމަތްފުޅާމެދު އުންމީދު ކަނޑަهللاމާޔޫސްނުވާށެވެ. 
  ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 )سورة احلجر( ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 ރަޙްމަތާމެދު  ވެރިރަސްކަލާނގެ މީހެއްގެ  އެ  މެނުވީ، މީހުން  މަގުފުރެދިގެންވާ " މާނައީ:
 "ކާކުހެއްޔެވެ. ފަހެ އުންމީދުކަނޑާލާނީ

  ވިދާޅުވިއެވެ. رضي اهلل عنهއިބްނު މަސްޢޫދު 

]رواه َواْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه(( ، اْلَقُنوُط ِمْن َرمْحَِة اللَّهِ ، وَ َبائِِر: اإِلْشرَاُك بِاللَِّه، َواأَلْمُن ِمْن َمْكِر اللَّهِ ْكبَ ُر اْلكَ أ))
 عبد الرزاق وصححه اَليلمي وابن كلري[ 
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 ރޭވުންތެރިކަމަށް  ގެ هللا އަދި  ޝިރުކުކުރުމެވެ. ތަޢާލާއަށް  هللا ފާފަތަކަކީ ބޮޑު  އެންމެ " މާނައީ:
 ޙާލު  ދެމިހުންނަ ފާފައެއްކުރުންމަތީ )އެބަހީ: ޤަބޫލުކުރުމެވެ. ލިބިގެންވާކަމަށް އަމާންކަން
 ރަޙްމަތްފުޅުން  ތަޢާލާގެ  هللا އަދި  އުންމީދުކުރުމެވެ.( ފާފަފުއްސުވުމަށް އެކަނލާގެ 

 "މާޔޫސްވުމެވެ. ލުއިފަސޭޙަކަމުން ދެއްވާނޭهللا އަދި ލުމެވެ.އުންމީދުކަނޑާ

 ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަތުރުކުރަނީ ބިރުވެތިކަމާއި އުންމީދުކުރުމާ هللا އަދި މުއުމިނުން 
هللا އެކުއެވެ. އަދި ޙާޖަތުގެވަޤުތު މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްކަމެއްގެ ބާރުގަދަވެއެވެ. ފަހެ 

މުގެ ކުރިއަރާގޮސް އޭނާ ތައުބާވެއެވެ. އަދި ތައުބާވާ ތަޢާލާއަށް އުރެދެވޭ ހިނދު ބިރުވެތިކަ
 ކުރިއަރާދެއެވެ. ތަޢާލާގެ ޢަފޫކޮށްދެއްވުމަށް އުންމީދުކުރުންهللا ހިނދު 
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 ؟އިޢުތިރާފުވާނ ވީތައަހަރެނ  

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު "ސުވާލުކުރިމީހަކު ހިތާމަވެރި އަޑަކުން އެހިއެވެ. 
 އަހަރެން ޮކށްފައިވާ ފާފަތަކަށް އިޢުތިރާފުވުން އަހަރެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ކަންތައްތައް ކިޔައިދީ އަހަރެންގެ ކޯޓުގައި ޤާޟީގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ޮކށްފައިވާ ހުރިހާ 
 މައްޗަށް ޙައްދު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އެދުމަކީ ތައުބާގެ ޝަރުޠެއް ހެއްޔެވެ؟

އާއި )ޞަޙާބީ( އަންހެން ކަމަނާގެ  رضي اهلل عنهމީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއްކުރިން އަހަރެންކީ މާޢިޒު 
ންބޭކަލެއްގެ ވާހަކައިގެ ތައުބާގެ ވާހަކައާއި ބަގީޗާތެރެއިން އަންހެނަކަށް ބޮސްދިން ފިރިހެ 

 "މާނައަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

ދެމެދު  ޚާއެވެ. އަޅާއާއި އޭނާގެ ރައްބާފަހެ އަޅުގަނޑު ތިބާއަށް ބުނަންއޮތީ: އޭ މުސްލިމް އަ 
ގުޅުމަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ ތައުޙީދުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމެވެ.  މެދުވެރިޔަކު ނެތް އެއްވެސް 

  ގޮތްވެސްމެއެވެ. ރުހިޮވޑިގަންނަވާތަޢާލާ هللا އަދި އެއީ 

)سورة البقرة  ژ … ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئژ
٩٨٢) 

 ކަލޭގެފާނާ  އަޅުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެއާމެދު  އަދި " މާނައީ:
 ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ  ރުން ހަމަކަށަވަ ފަހެ ވިދާޅުވާށެވެ.( )ކަލޭގެފާނު ސުވާލުޮކށްފިނަމަ،

 ޙަޟްރަތަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ވޮޑިގެންވާ ކުއްތަންވެ ންނާ(ބައިމީހު)އެ
  ..."ކުރައްވަމެވެ އިޖާބަ ސްކަލާނގެތިމަންރަ ދުޢާ  މީހާގެ ދުޢާކުރި ،ދުޢާޮކށްފިނަމަ
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 ،ނަމައިވާތަޢާލާއަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އީމާން ވާކަމުގަهللا ތައުބާވުން ވަނީ 
ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށެވެ. އެންމެ މަތިވެރި هللا ނީ ހަމައެކަނި އިޢުތިރާފުވުންވެސްވަ

 އިސްތިޣްފާރުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.

 …((أَبُ ْوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُ ْوُء ِبَذْنِبْ ))…

 މިއަޅާގެ  އަދި. އިޢުތިރާފުވަމެވެ މިއަޅާ ށްކަނިޢުމަތަ ގެهللا އިބަ މިއަޅާއަށްވާ"...ނައީ: މާ
 ޙަޟްރަތުގައި  އިބަރަސްކަލާނގެ ،هللاއޭ: އެބަހީ..." އިޢުތިރާފުވަމެވެ މިއަޅާ ފާފަތަކަށްވެސް

 .އިޢުތިރާފުވަމެވެ މިއަޅާ 

 …ފުއްސެވުނުކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި  ،އިޢުތިރާފު ގޮނޑިއާއި ،ނަޞާރާއިންފަދައިން ފާދިރީއާއި

. ނުވެއެވެ ކިބައިގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރުކުންތައް ސަމާސާގެ އެހެން އެފަދަ އަދިވެސް
 .ހުއްޓެވެ ޙަމްދު ތަޢާލާއަށްهللا

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

 (٩٢٥)سورة التوبة  ژ…ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ژ 

 ޤަބޫލުކުރައްވާ  ތައުބާ  ކިބައިން  އަޅުންގެ  އެކަލާނގެ އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:
 ..."ހެއްޔެވެ ނުދަންނަނީ ބައިމީހުންއެ ރަސްކަލާނގެކަން

 އެބަހީ( އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މެދުވެރިޔަކު ނެތިއެވެ.)

ހަމައަށް އެކަން  ޙައްދު ޤާއިމުކުރެވޭޮގތަށް ބަލާއިރު، އިމާމްމީހާ ނުވަތަ ޙާކިމް ނުވަތަ ޤާޟީއާ
އިޢުތިރާފުވުން އިންސާނާގެ މައްޗަށް  ،ގޮސްފައިނުވާނަމަ، އެމީހުންގެ ގާތަށްވާޞިލުވެ

ތަޢާލާ އޭނާގެ ފާފަ ވަންހަނާޮކށް ދެއްވާފައިވާނަމަ އެކަން އޭނާ هللا ނުވެއެވެ.  ލާޒިމުވެގެން
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އަށް ވަންހަނާ ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އަދި އޭނާ ތައުބާވުމުން ފުދޭނެއެވެ. އަމިއްލަ
 ކަމެކެވެ. ތަޢާލާއާއި ދެމެދުގައިވާهللا އެހެނީ އެއީ އޭނާއާއި 

އެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންގެ  السِّتِّريُ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްމުފުޅަކީ  هللا
)ފާފަތައް( ފޮރުވާލުމަށް ލޯބިވޮެވޑިގެންވާ ފަރާތެވެ. ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން މިޘާލަކަށް މާޢިޒް އާއި 

رضي اهلل  –ޒިނޭކުރި އަންހެންމީހާއާއި ބަގީޗާތެރެއިން އަންހެނަކަށް ބޮސްދިން ފިރިހެންމީހާ 
ގޮތެއްނޫނެވެ. އެއީ  ވާޖިބުވެގެންވާ  ޢަމަލު ކުރެއްވިގޮތަކީ އެބޭކަލުން ޢަމަލުކުރުން –عنهم 

އެބޭކަލުންގެ ނަފްސުތައް ޠާހިރުކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލެއްވިލެއް ޮބޑުކަމުން 
ކަންތައްކުރެއްވިގޮތެވެ. މީގެ ދަލީލަކީ، މާޢިޒުއާއި އަންހެންމީހާ ފުރަތަމަ ފަހަރު އައުމުން 

އްވީއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ެއބޭކަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލެ صلى اهلل عليه وسلمނަބިއްޔާ 

ވިދާޅުވިއެވެ.  رضي اهلل عنهބަގީޗާތެރެއިން އަންހެނަކަށް ބޮސްދިން ފިރިހެންމީހާއަށް ޢުމަރު 
ތަޢާލާ އޭނާގެ ޢަމަލު ވަންހަނާ ކުރެއްވުމުން އޭނާއަށް ވެސް އެންމެ އެދެވިގެންވާ هللا "

އިޤުރާރުވުމުގެގޮތުން ނަބިއްޔާ މިބަސްފުޅަށް  "ގޮތަކީ އެކަން ވަންހަނާކުރުން ނޫްނ ހެއްޔެވެ؟
 ހަނުހުންނެވިއެވެ.صلى اهلل عليه وسلم 

އޭނާގެ ރައްބު ވަންހަނާ ކޮށްދެއްވާފައިވާނަމަ ކޯޓަށްގޮސް  ،އެހެންކަމުން އަޅާ ކުރި ފާފަ
 މިސްކިތުގެ އިމާމު  ،ރަސްމީޮކށް އިޢުތިރާފު ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ

ޙައްދު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބައެއްމީހުންނަށް  ކައިރިއަށްގޮސް
 ހީވެފައިވޮާގތަށް ރައްޓެއްސަކު ލައްވާ ގޭގައި ޙައްދުގެ އެތިފަހަރު ޖަހާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ.

. ގޮތްތައް ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ ބައެއް ޖާހިލުން ތައުބާވާ ބައެއް މީހުންނާމެދު ދެކޭ ނުރަނގަޅު
 އަންނަނިވި ވާހަކައިން މިޘާލު ބަޔާންކޮށްދެމެވެ.
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ފާފަތަކާމެދު( ދެރަވެ ހިތާމަކުރާމީހަކު މިސްކިތެއްގެ ޖާހިލު އިމާމެއްގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އަދި )
ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. ފަހެ  ޮކށްފައިވާ ފާފަތަކަށް އިޢުތިރާފުވެ އެކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީ  އޭނާ

އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވަނީ ކޯޓަށް ގޮސް "ޖަވާބުގައި އެއިމާމު ބުންޏެވެ. 
އެއްގޮތަށް  ޝަރުޢީގޮތުން ތިޔަ އިޢުތިރާފު ތަސްދީޤުކުރުމެވެ. ކަނޑައެޅިގެންވާ ޙައްދުތަކާ 

އެއަށްފަހު ތިބާއަށް އަމުރުކުރެވޭ ކަމެއް  އެބައިމީހުން ތިބާއާމެދު ކަންތައްކުރާނެއެވެ. ދެން
މީހާއަށް ބުނެވިދިޔަ ކަންތައްތައް ތަހަންމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިކަމެތި ފަހެ އެ  "ބަލާށެވެ.

ފެނުނެވެ. އަދި ތައުބާވުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށް އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ ފާފަތަކަށް އެނބުރި 
 ރުޖޫޢަވިއެވެ.

ނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނަމެވެ. ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ބަޔާންޮކށްދި 
އޭ މުސްލިމުންނޭވެ. ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ދެނެގަތުމަކީ އަމާނަތެކެވެ. އަދި އޭގެ ޞައްޙަ 

  ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މަޞްދަރުތަކުން ދެނެގަތުމަކީވެސް އަމާނާތެކެވެ. 

 )سورة النحل( ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ   …ژ

 ޛިކުރުގެ  ތިޔަބައިމީހުން ،ވާނަމަ ކަމުގައިނުދަންނަ ތިޔަބައިމީހުން  ފަހެ"... މާނައީ:
 "ކުރާށެވެ. ސުވާލު ހުލުވެރިންނާ(އަ ޢިލްމުގެ )އެބަހީ: އަހުލުވެރިންނާ

 އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 )سورة الفرقان( ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    …ژ

 ޚަބަރު  މޮޅަށް ބެހޭގޮތުން އާ  އިސްމުފުޅެކެވެ.[ ގެ هللا އަކީ نالرمحٰ ] نالرمحٰ  ފަހެ..." މާނައީ:

 "ކުރައްވާށެވެ. ސުވާލު  ކަލޭގެފާނު ފަރާތަކާ ދަންނަ
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ފަހެ ކޮންމެ ވާޢިޡަކީ ފަތުވާ ދެވޭނެ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި ކޮންމެ މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ނުވަތަ 
ބަންގިގޮވާމީހަކީ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކާއި މީސްތަކުންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބުނެދެވޭނެ މީހެއް 
ނޫނެވެ. އަދި ކޮންމެ އަދީބެއް ނުވަތަ ވާހަކަކިޔާދޭ މީހަކީ މީސްތަކުންނަށް ފަތުވާތައް 

 ނަގާ ސްލިމަކަށްވެސް އެމީހަކު ފަތުވާފޯރުކޮށްދެވޭނެ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި ކޮންމެ މު
 ތުން ސުވާލުވެވޭނެއެވެ. މިއީ އަޅުކަމާގުޅިފައިވާ މަސްއަލައެކެވެ.މީހަކާބެހޭގޮ

صلى ގޮތަކާއިމެދު ނަބިއްޔާ  މަގުގެއްލިފައިވާ އިމާމުންގެ ސަބަބުން އުންމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ
ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސަލަފުންގެ ތެރެއިން ބޭކަލަކު  اهلل عليه وسلم

 ކާކުގެ  ދީންނަގަނީ ތިޔަބައިމީހުން  ފަހެ  ދީނެކެވެ. މިޢިލްމަކީ ންހަމަކަށަވަރު" އެވެ.ވިދާޅުވި 
ކާކުގެ ފަރާތުންކަން  އެބަހީ: ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ފަތުވާ ނަގަނީ] "ވެ.ބަލާށެ ފަރާތުންކަން
ގެ އަޅުތަކުންނޭވެ. މިއަނދަވަޅުތަކާމެދު ރައްކާތެރިވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް هللاފަހެ  [ބަލާށެވެ.

 ޝައްކުވާ މައްސަލަތަކުގައި ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތުން އޮޅުންފިލުވާށެވެ. 

 واهلل املستعان.



 ތައުބާވުމާ ގުޅޭ މުހިނ މު ފަތުވާތައ   ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 

     

  62 
  

 މު ފަތުވާތައ ތައުބާވުމާ ގުޅޭ މުހިނ 

ބެހޭ ޙުކުމުތައް  އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވުމާ"ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
ތަކުން އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބައިވަރު ސުވާލުތައްވެއެވެ. ފާފަ

ތަޢާލާގެ هللا ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި އަހަރެން އިހުމާލުވެފައުވާ  ފުރިހަމައަށް ތައުބާވުމާ 
ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ އަތުން އަހަރެން  އެކަލާނގެއަށް އަދާކުރާނެގޮތާ ،ޙައްޤުތައް

ށް ޖަވާބު ބެހޭގޮތުންނެވެ. ފަހެ މިސުވާލުތަކަ ޤުތައް އަދާކުރާނެގޮތާނަގާފައިވާ އެބައިމީހުންގެ ޙައް
 "؟ހެއްޔެވެ ވޭ

ގެ މަގަށް އިޢާދަވާ މީހާއެވެ. އަންނަނިވި ޖަވާބުތަކުގައި ހިފާށެވެ. އެއީ ތިބާގެ هللاއޭ 
 ކަރުހިއްކުން ފިލުވައިދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

 ދެނ ފަހެ  ތައުބާވަމެވެ. އަހަރެނ  ފަހެ ވެއ ޓުމުނ   ތެރެައށ  ފާފައިގެ އަހަރެނ  . 1ސ
 އެނބުރި އަހަރެނ  އެކަމަށ  އަދި ބާރުފޯރުވައެވެ. މައ ޗަށ   ނަފ ސުގެ  އަަހރެނ ގެ ނުބައިކަނ ތައ ތައ 

 އަހަރެނ ގެ އަދި ވޭެހއ ޔެވެ؟ ބާޠިލު ފާފަ ފުރަތަމަ އަހަރެނ ގެ ސަބަބުނ  މީގެ ފަހެ އިޢާދަވަމެވެ!
 ހެއ ޔެވެ؟ އުފުލަނ ޖެހޭނެ އަހަރެނ  ބުރަ ފާަފތަކުގެ ފަހުނ ކުރި އޭގެ ފާފައާއި ފުރަތަމަ

އްވާގޮތުގައި ފާފައަކަށް އެނބުރި އިޢާދަނުވުން އެއީ ފުރިހަމަ . ގިނަ ޢިލްމުވެރީން ޛިކުރުކުރަ 1ޖ
ތައުބާގެ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. ތައުބާ ފުރިހަމަވުން ބަރޯސާވެގެންވަނީ ފާފައިން ދުރުހެލިވުމުގެ 
މައްޗަށެވެ. އަދި އެކަމާމެދު ދެރަވެ ހިތާމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާއެދު 

ޖޫޢަވުމުން ދުރުހެލިވުމެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެފާފައަށް އަލުން އެފާފައަށް އެނބުރި ރު
ތައުބާއަކުން ތައުބާވުން  ފާފައަކަށް ވެއެވެ. އަދި އާ ޢާދަވެއްޖެނަމަ އެއީ މުޅިން އާ އި

 ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ތައުބާއަކީ ޞައްޙަ ތައުބާއެކެވެ.
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 ؟އަކަށ  ތައުބާވުމުނ  އެތައުބާ ޞައ ޙަވާނެ ހެއ ޔެވެ. އަހަރެނ  އެހެނ  ފާފައެއ  ކުާރޙާލު ފާފ2ަސ

ފާފައަކަށް ތައުބާވުމުން އެތައުބާ ޞައްޙަ ވާނެއެވެ. އެއީ އެ  ،ކުރާޙާލު . އިތުރު ފާފައެއް 2ޖ
ދެފާފައަކީ އެއްވައްތަރުގެ ދެފާފަކައަށް ނުވާނަމައެވެ. އަދި އެދެފާފައިގައި ގުޅުމެއް ނުވާނަމައެވެ. 
މިޘާލަކަށް ރިބާއަށް ތައުބާވެފައި ރާބުއިމަށްފަހު އެކަމަށް ތައުބާނުވިނަމަވެސް ރިބާގެ ތައުބާ 

ވެ. މީގެ އިދިކޮޅުގޮތްވެސް ޞައްޙަވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިބާ އަލްފަޟްލުއަށް ޞައްޙަވާނެއެ 
ތައުބާވެފައި ރިބާ އައްނަސީއާއަށް ތައުބާ ނުވާކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ އެހިނދު އޭނާގެ ތައުބާ 
ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ހަޝީޝް ބޭނުންކުރުމުން ތައުބާވެފައި، ރާބުޔުން 

ނުލާނަމަ ނުވަތަ އޭގެ އިދިކޮޅަށް ވިޔަސް އޭނާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހުއްޓާ
ހަމައެފަދައިން އަންހެނަކާއެކު ޒިނޭޮކށްފައި އެކަމަށް ތައުބާވެފައި އެހެން އަންހެނަކާއެކު 

 ނުވާނެއެވެ. ފަހެ މިބައިމީހުންގެ ތައުބާ ޞައްޙައެއް  ޒިނޭކުރާނަމަ އޭނާގެ ތައުބާ ޞައްޙަ
އޭގެ އެހެން  ،ފާފައިން އެއްކިބާވެ ނެއެވެ. މިބައިމީހުން ކުރިހާވެސްކަމަކީ އެއްވައްތަރެއްގެ ނުވާ

 (املداَرބައްލަވާ )ކަމަކަށް ދަނީއެވެ. 

 

ގެ ޙައ ޤުތައ  ދޫކޮށ ލެވިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނަމާދު هللا . އަހަރެނ ނަށ  ވަނީ މާޟީގައި 3ސ
މުނ  މަނާވެގަތުނ  ހިމެނެއެވެ. ފަހެ މިހާރު އަހަރެނ  އަދާނުކުރުމާއި، ރޯދަ ދޫކޮށ ލުމާއި، ޒަކާތ ދިނު

 ކަނ ތައ ކުރާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

ފަހެ ބުރަވެވޭ ރައުޔަކީ ނަމާދު ދޫޮކށްލާފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް އެނަމާދުތައް  . 3ޖ
ނުވުމެވެ. ސަބަބަކީ މިހާރު ވަޤުތު ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާތީއެވެ.  ޤަޟާކުރުން ލާޒިމުވެގެން
ލިބިގަތުމަކީ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަގިނައިން ތައުބާވެ،  އަދި އެކަން އަނބުރާ 
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އިސްތިޣުފާރުޮކށް، ގިނަގިނައިން ސުންނަތް ކަންތައްތައް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ކުރާށެވެ. އޭރުން 
 ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. ތަޢާލާ އޭނާއަށް އެކަމުގައި ޢަފޫ هللا 

 ޮށްލިމީހާ ދަންނައެވެ. މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އޭނާ ދޫޮކށްލާފަވާ ރޯދަތަކުގެ ރޯދަ ދޫކ
އޭނާ ރޯދަ  ގަޟާކުރުމެވެ. އަދި ރޯދަމަހު  ބަދަލުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ

އަނެއް ރޯދަމަސް އައިއިރު އެއްވެސް )ޝަރުޢީ( ޢުޛުރެއްނެތި އޭނާ ނުހިފާހުރި  ،ދޫޮކށްލާފައި
ފާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މިސްކީނަކަށް ކާން ދިނުމެވެ. މިއީ ލަސްކުރުމުގެ ރޯދަތައް ހި

ކައްފާރާއެވެ. އެއީ އެންމެ ކައްފާރާއެކެވެ. އެއީ ގުނަކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ކިތަންމެ ގިނަ 
 ރޯދަމަސް ތަކެއް އައިސް ފައިބައިގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.

ހިޖުރައިން  ،ރޯދަ ދޫކޮށްލާފައި 3ގައި  1477ހިޖުރައިން ފަރުވާކުޑަކަމުން  މިޘާލަކަށ :
ތަޢާލާއަށް އޭނާ هللا  ،ފަހުން ރޯދަ ދޫޮކށްލާފައިވާ މީހަކު އޭގެ އަހަރުތަކެއް  5ގައި  1471

 6ދުވަހުގެ ރޯދައަލުން ހިފާ، އެ  6ތައުބާވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވަނީ އެ 
 ނަކަށް ކާންދިނުމެވެ.ދުވަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މިސްކީ 

ވަނަ އަހަރު ބާލިޣުވުމުން އޭނާގެ  1477ހިޖުރައިން  އަންހެން ކުއްޖަކު  މިޘާލެއ : އެހެނ 
ވި ތިކުރިމަ އޭނާގެ މައްސަރު ކަންތައްއަހުލުންގެ ގާތު އެވާހަކަ ބުނަން ލަދުވެތިވެ، 

ދުވަހު، ރޯދަ ހިފުމަށްފަހު އެރޯދަތައް ފަހުން ޤަޟާ ނުކުރެއެވެ.  6މުއްދަތުގައި، މިޘާލަކަށް 
ތަޢާލާއަށް ތައުބާވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުރިން ބަޔާންވެދިޔަ هللا ފަހެ އޭނާ  ދެން

ޙުކުމެވެ. ނަމާދު ދޫޮކށްލުމާއި ރޯދަ ދޫޮކށްލުމުގައި ތަފާތެއްވާކަން ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. އަދި 
ކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި އެއްވެސް އުޛުރަކާއި ނުލާ  ލުވެރިން ޛިކުރުބައެއް ޢިލްމުގެ އަހު 

 ގަޞްދުގައި ރޯދަ ދޫޮކށްލައިފިމީހަކު އެ ރޯދަ ޤަޟާ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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  ީފަހެ ޒަކާތް ދޫޮކށްލައިފިމީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެޒަކާތް ނެރުމެވެ. އެހެނ
ތަޢާލާގެ ޙައްޤެކެވެ. އަދި އެހެންގޮތަކަށް هللا އިވާ އެއްގޮތުންބަލާނަމަ އެއީ އޭނާގެ އަތުގަ

مداَر السالكني އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް )ފަޤީރުންގެ ޙައްޤެއްވެސްމެއެވެ. ބަލާނަމަ 
 (ބައްލަވާ ٩/٣٨٣

 

ފާފަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އާދަމުގެ ދަރިއެއ ގެ ޙައ ޤަކަށ  އަރައިގަނެވިަފއިވާނަމަ ފަހެ އެކަމަށ  . 4ސ
 ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

  ގެ އަންނަނިވި ޙަދީޘެވެ. صلى اهلل عليه وسلمهللا . މިކަމުގެ އަޞްލަކީ ރަސޫލ4ުޖ

يِه عنده َمْظَلَمٌة، ِمْن ِعْرِضِه أَْو مَ  ُِ َذ ِمْنُه يَ ْوم اَل ِديَناٌر َواَل ال  ))َمْن َكاَنْت أِلَ َُ ، فَ ْلَيَتَحلَّْلُه اْليَ ْوَم قَ ْبَل أَْن يُ ْؤ
َذ ِمْن َسيِّئَ ِدرْ  ُِ ََْ َيُكْن َلُه َعَمٌل ُأ َذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، َوِإْن  ُِ اِت َصاِحِبِه َهٌم، فَِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأ

 (( ]رواه البخاري[.َفُجِعَلْت َعَلْيهِ 

 ފަހެ  - މުދަލަށް  ނުވަތަ އަބުރަށް އޭނާގެ  - އަނިޔާވެރިވެފައިވާމީހާ އަޚާއަށް އޭނާގެ" މާނައީ:
 އަތުން  އޭނާގެ ވާދުވަހުނު ދިރުހަމެއް ދީނާރެއް އެއީ  ޙަލާލުވެގަންނާށެވެ. އެކަމުން މިއަދު
 ޢަމަލެއްވާނަމަ  ޞާލިޙު އަނިޔާވެރިވިމީހާއަށް( )އެބަހީ: އޭނާއަށް ކުރިންނެވެ. މުގެގުނެ އެކަން
 )ޞާލިހު( އޭނާއަށް  އަދި  ނެގޭނެއެވެ. އަތުން  އޭނާ  މިންވަރަށް އަނިޔާވެރިކަމުގެ  އެކުރި  އޭނާ

 އޭނާގެ  ނުބައިކަމުންނެގި އަނިޔާލިބުނުމީހާގެ( )އެބަހީ: ޞާޙިބުގެ  އޭނާގެ  ޢަމަލެއްނުވާނަމަ
 "ލެވޭނެއެވެ. މައްޗަށް
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ތައުބާވާމީހާއަށް މިއަނިޔާވެރި ޢަމަލުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ހަމައެކަނިގޮތަކީ )އަނިޔާވެރިކަމާއެކު 
ރާތަށް އެއެއްޗެއް ރައްދުކުރުމެވެ. ނުވަތަ މާފަށް އެދުމުންމެވެ. އަތުލާފައިވާ އެއްޗެއް( އޭގެ ވެރިފަ

 އޭނާ މާފުނުދީފިނަމަ ޖެހޭނީ އެއެއްޗެއް ރައްދުކުރާށެވެ.

 

ބަޔަކަށ ، އެމީހުނ   މީހެއ  ނުވަތަ ބައެއ ގެ ޣީބަ އަހަނ ނަށ  ބުނެވުނެވެ. އަދި އެހެނ  .5ސ
ޤަޛ ފުކޮށ ފައެވެ. އެމީުހނ ގެ ކިބައިނ  މާފަށ   މެދު އަހަރެނ ވަނީކަނ ކަމާ އެކަނ ކަމުނ  ބަރީއަވެގެނ ވާ

އެދުމާއެކު އެމީހުނ ނަށ  އެކަމުގެ ޚަބަރު ދިނުނ  އަހަރެނ ގެ މައ ޗަށ  ޝަރުޠުވެގެނ ވޭ ހެއ ޔެވެ؟ 
 !އެކަނ  ޝަރުޠުވެގެނ ނުވާނަމަ އަހަރެނ  ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

 ޙަތަށާއި ފަސާދަތަކަށް ބަލާފައެވެ.. މި މަސްއަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ މަޞްލ5ަޖ

ބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނަށް ޚަބަރު ދެވުމުން އެމީހުން ރުޅި  ފަހެ ޣީބަބުނުމާއި ޤަޛްފުކުރުމާ
ނާންާނނެ ކަމުގައިވަނީނަމަ ނުވަތަ ނަފްތަރު އިތުރުނުވާނެ ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަން ބަޔާން 
ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެއެވެ. )ތަފްސީލަށް ނުގޮސް( ޢާންމު 

އަހަރެންނަށް ވަނީ މާޟީގައި ތިބާގެ "ށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ޢިބާރާތުން ނަމަވެސްއެވެ. މިޘާލަކަ
ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިފައެވެ. ނުވަތަ ބަސްތަކަނުން ތިބާއަށް އަނިޔާވެރިވެވިފައެވެ. އަހަރެން 

ތަފްޞީލަށް ނުގޮސް  "ތަޢާލާއަށް ތައުބާވަމެވެ. އަދި ތިބާގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ.هللا 
 މިވަރުން ފުދޭނެއެވެ.

ސް ޣީބަބުނުމާއި ޤަޛަފުކުރުމާބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނަށް ޚަބަރު ދެވުމުން އެމީހުން ނަމަވެ
ގިނަފަހަރު ކަންތައް ވާގޮތަކީ މިއީ  –ކަމުގައިވާނަމަ  ރުޅިއައިސް އިތުރަށް ނަފްރަތު އުފެދޭނެ

 ލަށް ތަފްޞީ އިތުރު އެބައިމީހުން ނުފުދި ޢިބާރާތުން ޢާންމު( ތަފްސީލަށްނުގޮސް) ނުވަތަ  –
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 ފުރަތަމަވެސް  ފަހެ އިތުރުވާނަމަ ނުރުހުންތެރިކަން ސަބަބުން އޭގެ އަދި  ނަމަނެދޭއެ
ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ ޝަރީޢަތުގައި ނުބައި  ޚަބަރު  އެކަމުގެ  އެބައިމީހުންނަށް

ކަންތައްތައް އިތުރުވާނެ ކަންކަމަށް އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ. ކަމެއްގެ ޚަބަރު ދެވުމުގެ ކުރިން 
ހިތްހަމަޖެހިގެން ހުރިމީހަކު އެޚަބަރު އިވުމުން ރުޅި އަންނާނެ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ދިނުމަކީ 

 ބާއި އަޚްވަންތަކަން އުފެއްދުމާ މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯތް ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ 
ޚިލާފުކަމެކެވެ. ފަހަރުގައި އެފަދަ ޚަބަރެއްދިނުމަކީ ޣީބަރައްދުވި މީހާގެ ހިތުގައި ދުވަހަކުވެސް 

ބުނިމީހާއަށްޓަކައި ސާފުނުވާނެފަދަ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އުފެދިގެން ދާފަދަ  ޣީބަ
 ދަ ޙާލަތުގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުން ފުދިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:ސަބަބަކަށްވެދާނެއެވެ. މިފަ

ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސެވުމަށް هللا ކުރެވުނު ކަންތަކާއިމެދު ދެރަވެ ހިތާމަޮކށް، . 1
 އެދި، މިޖަރީމާގެ ޮބޑުކަމާމެދު ވިސްނާ، އެއީ ޙަރާމްކަމެއް ކަން ޤަބޫލުކުރުން.

އެއީ ދޮގުވާހަކަ ތަކެއްކަން ބުނެދީ، އެކަން ހަކަ ދެއްކިމީހާ ގާތު ގެ ވާ އޭނާ ޣީބަބުނެ ޤަޛްފު. 2
 ރައްދުވީ ފަރާތުގެ ކުށެއްނެތްކަން ބަޔާންކޮށްދިުނން.

ވާހަކަދެއްކިމީހާއަށް  އެބައެއްގެގާތު އެމީހެއްގެ )ނުބައި( ،އޭނާ އެއަނިޔާވެރިވީ މަޖިލީހުގައި . 3
 ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން. ޘަނާކިޔާ ކިޔުން. އަދި އޭނާގެ ރަނގަޅު

އޭނާ އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ދިފާޢުޮކށް ވާހަކަ ދައްކާ، އެއްވެސް މީހަކު . 4
 އެމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ އެކަމަށް ރައްދު ދިނުން.

، ٩/٠١٩املداَر )އެމީހާ ނެތްތަނުގައި އެމީހާއަށް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދެންނެވުން. . 5
 (٩٠/٢٨ع الشرح واملغِن م
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ގެއްލުންތަކާއި،  އޭ ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. މާލީ ޙައްޤުތަކާއި، ހަށިގަނޑަށް ދެވޭ ޖިނާއީ
ޤަޛްފުކުރުމާއި ޣީބައިގެ ތަފާތު ވިސްނަވާށެވެ. މާލީ ޙައްޤުތަކުގެ ޚަބަރު ދެވުމުން އެކަމުގެ 

ކުރާނެއެވެ. އަދި އެ އެބައިމީހުންނަށް ފައިދާ އޭނާއަށާއި އޭނާގެ އަހުލުންނަށް 
ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަމާ އުފާކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ކަންކަން ވަންހަނާކުުރން 
ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީހެއްގެ އަބުރާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މިކަން 

އޭނާއަށް ގެއްލުމާއި އުދާސްވެރިކަމެއްނޫނީ  ތަފާތެވެ. އެކަން ފާޅުކުރުމުން އޭގެ ސަބަބުން
 ފަހަރުގައި ނުލިބިދާނެއެވެ.

 

 . ޤަޞ ދުގައި މީހަކު މަރައިފިމީހަކު ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟6ސ

 . ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރައިފިމީހާގެ މައްޗަށް ތިން ޙައްޤެއްވެއެވެ.8ޖ

 ވާރިޘުންގެ ޙައްޤެވެ. ތަޢާލާގެ ޙައްޤާއި، ޤަތުލުވީ މީހާގެ ޙައްޤާއި، އަދި هللا 

 ދަންނައެވެ. އެޙައްޤު އަދާކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ތައުބާވުމުންނެވެ. އިމެދުތަޢާލާގެ ޙައްޤާهللا 

ދަންނައެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤު އެބައިމީހުން ނެގުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް  އިމެދު ޙައްޤާ ވާރިޘުންގެ 
ހިފުމުންނެވެ. ނުވަތަ  އީ ޤިޞާޞް ޖެހޭނީ އޭނާގެ ނަފްސު އެމީހުންނާއި ހަވާލުކުރާށެވެ. އެ

 މަރުގެދިޔަ ދިނުމުންނެވެ. ނުވަތަ ޢަފޫލިބުމުންނެވެ.

ދެންއޮތީ ޤަތުލުވި މީހާގެ ޙައްޤެވެ. އެކަން ދެން މި ދުނިޔޭގައި އަދާޮކށެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
މިކަމާމެދު ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން ޤާތިލް ތައުބާ 

ތަޢާލާ އޭނާގެ ކިބައިން هللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޤަތުލުވީ މީހާގެ ޙައްޤު  ،ވެއްޖެނަމަ
އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ޤަތުލުވީ  عز وجلهللا ދެއްވާނެއެވެ. އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުން  އުފުއްލަވާ 
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املداَر )މީހާއަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ދެއްވަވާނެއެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ޤައުލެވެ. 
٩/٠١١) 

 

 ވައ ކަނ ކުރާމީހާ ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟ .7ސ

އެއްޗެއް  . ވަގަށް ނެގި އެތި މިހާރުވެސް އޭނާގެ އަތުގައިވާނަމަ އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އެ 1ޖ
 ޖެހޭނެއެވެ. ރައްދުކުރަން

ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ 
 ދަށްވެފައިވާނަމަ އޭގެ ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އޭގެ ވެރިފަރާތުން މާފުކޮށްދީފިއްޔާއަގު 

  އަށެވެ.هللاމެނުވީއެވެ. ފަހެ ޙަމްދުހުރީ 

 

އަހަރެނ  އެމީހެއ ގެ ައތުނ  ވައ ކަނ ކުރި މީހުނ ނާ ކުރިމަތިލާނ  ދަތިކަނ   .8ސ
އަހަނ ނަށ  ކުޅަދާނަވެގެނ  ނުވެއެވެ. އިޙ ސާސ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެމީހުނ ގާުތ ޞަރީޙަކޮށ  ބުނުމަށ  

އަދި އެބައިމީހުނ ގެ ގާތުނ  މާފަށ  އެދުމަށ ވެސ އެވެ. ފަހެ އަހަރެނ  ކަނ ތައ ކުރާނީ ކިހިނެތ  
 ހެއ ޔެވެ؟

ކުރިމަތިލުމުގެ ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އެހެން ގޮތެއް ހޯދުމުން ތިބާގެ  އެމީހުންނާ
މައްޗަށް ދަތިކަމެއް ނެތެވެ. ތިބާއަށް އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ޙައްޤު 
އެމީހުންނަށް އަދާކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އަދި ތިބާގެ ނަން ޛިކުރު ނުކުރުމަށް އެދޭނީއެވެ. ނުވަތަ 

ވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ތިބާއަށް އެމީހުންނަށް އެފެންނާެނ ތަނެއްގައި ސިއްރުން ޕޯސްޓް
ގޮތެއްގައިވެސް ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން  ގޮސް ބޭއްވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ނުސީދާ
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ނާގެ މިއީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އަތުގައިވާ ތިބައިމީހުންގެ ޙައްޤެކެވެ. އަދި އޭ"ބުނެވިދާނެއެވެ. 
 ކަމަކީ ޙައްޤު އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އަދާކުރުމެވެ.މުހިންމު "ނަން ބުނާކަށް އޭނާ ނޭދެއެވެ.

 

އަހަރެނ ގެ ބައ ޕަގެ ޖީބުނ  އަހަރެނ  ވައ ކަނ  ކުރީމެވެ. އަދި މިހާރު އަހަރެނ  ބޭނުނ ވަނީ  .9ސ
އ ޕައާއި( ތައުބާވާށެވެ. އެކަމަކު އަހަރެނ ނަށ  ސީދާނެގުނު ޢަދަދެއ  ނޭނގެއެވެ. އަދި )ބަ

 .ކުރިމަތިލާނ  އަހަރެނ  ލަދުގަނެއެވެ

ކޮށްލާށެވެ. އެންމެ ޮބޑަށް ލަފާކުރެވޭ ވަރެކެވެ. ނުވަތަ  ތިބާ ނެގި ޢަދަދެއް އަންދާޒާ
އެއަށްވުރެ އިތުރަށެވެ. ތިބާ ބައްޕަގެ އަތުން ސިއްރުން ނެގިފަދައިން ސިއްރުން 

 ރައްދުކޮށްދިނުން ތިބާގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

 

އަށ  هللا އަހަރެނ  ބަޔަކު މީހުނ ގެ އަތުނ  ފައިސާ ވަގަށ  ނެގީމެވެ. އަދި އަހަރެނ   .11ސ
 .ތައުބާވެއ ަޖއީމެވެ. އެކަމަކު އެމީހުނ ގެ އެޑ ެރހެއ  އަހަނ ނަކަށ  ނޭނގެއެވެ

އެހެނ  މީހަކު ބުނެއެވެ. ައހަރެނ  ަމކަރާއި ހީލަތުނ  ކުނ ފުނ ޏަކުނ  ފައިސާ ނެގީމެވެ. ނަމަވެސ  
 .އެކުނ ފުނިވަނީ ބަނ ދުކޮށ ފައެވެ. އަދި ޤައުމުވެސ  ދޫކޮށ  ހިނގައ ޖެއެވެ މިހާރު

އަދި ތިނ ވަނަ މީހަކު ބުނެއެވެ. އަހަރެނ  ފިހާަރއަކުނ  ވައ ކަނ ކުރީމެވެ. އަދި އެފިހާރަ މިހާރު 
 .ވަނީ އެހެނ  ތަނަކަށ  ބަދަލުކޮށ ފައެވެ. އަދި އެތަނުގެވެރިމީހާ އަހަނ ނަކަށ  ނޭނގެއެވެ

ބާއަށް ކުޅަދާނަވީވަރަކުން އެމީހުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. ފަހެ ތިބާ . ތ17ިޖ
 ތަޢާލާއަށް ޙަމްދު هللا އަށް އެމީހުން ފެނިއްޖެނަމަ އެމީހުންނަށް އެފައިސާ އަދާކުރާށެވެ. އަދި 
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ހުއްޓެވެ. އަދި އެމުދަލުގެ ވެރިފަރާތް މަރުވެފައިވާނަމަ، އޭނާގެ ވާރިޘުންނަށް އެފައިސާ 
ރާށެވެ. ތިބާ އެމީހުން ހޯދަން ތެދުވެރިކަމާއެކު ބުރަމަސައްކަތްޮކށް، އެމީހުން އަދާކު

ނުފެނިއްެޖނަމަ އެޢަދަދު އެމީހުންގެ ފަރާތުން ޞަދަޤާތް ކުރާށެވެ. އެއީ މުސްލިމުން ކަމުގައި 
އި ނުވިކަމުގައިވިޔަސްއެވެ. އެހެނީ އެބައިމީހުންނަށް އާޚިރަތުގައި ނުދެއްވިކަމުގައިވިޔަސް ދުނިޔޭގަ

 ތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވަވައެވެ.هللا 

ގައި މިފަދަ މަސްއަލައެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ:  (٩/٣٨٨)املداَر  -رمحه اهلل-ލްޤައްޔިމް އިބްނު
މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގެ މީހަކު ޣަނީމާ މުދަލުން ވައްކަންކުރިއެވެ. ދެން ފަހެ ދުވަސްކޮޅެއް 
ފަހުން އެމީހާ ތައުބާވިއެވެ. ފަހެ އެމީހާ ވަގަށް ނެގި އެއްޗެއްސާއެކު ލަޝްކަރުގެ އަމީރުގެ 

ތުމަށް )އަމީރު( އިންކާރުކުރިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. އަރިހަށް އައެވެ. ނަމަވެސް އެބަލައިގަ
 ")ލަޝްކަރު ބައިބައިވުމަށްފަހު( އެބައިމީހުންނަށް އަހަރެން ތި ފޯރުކޮށްދޭީނ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟"

ފަހެ އެމީހާ ޙައްޖާޖު ބުން އައްޝާޢިރުގެ ގާތަށް )ދެން ކަންކުރަންވީގޮތުގެ( ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 
އެ ލަޝްކަރާއި، ލަޝްކަރުގައިވީ މީހުންގެ ނަންތަކާއި، "ވެ. އައެވެ. ޙައްޖާޖު ދެންނެވިއެ

 ސްބައި ޮކށްފަ އެއްބައި އެ ތަޢާލާ ދެނެޮވޑިގެންވެއެވެ. ފަހެ ފަهللا ނަސަބުތައް 
هللا ދޭށެވެ. އަދި އަނެއްބައިން އެމީހުންގެ މަތިން ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ. ފަހެ  ޙައްޤުވާފަރާތަށް

އަދި އެމީހާ އެފަދައިން ޢަމަލުކުރިއެވެ.  "ތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް އެކަން ރައްދުކޮށްދެއްވާނެއެވެ.
 އެފަތުވާ ދިންމީހަކީ "އަދި މުޢާވިޔަތުގެފާނަށް އެޚަބަރު ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. 

އެއްބަޔަށްވުރެ ތިމަން ގެގާތު  ތިމަން ކަމުގައިވީނަމައެވެ. އެކަން މިވެރިކަމުގެ ދެބައިކުޅަ 
އިސްލާމް އިބްނު އި ގާތްކުރާ ފަތުވާއެއް ޝައިޚުލް ގައި މިވާ ވާހަކައާ املداَر "ލޮބުވެތިވެގެންވެއެވެ.

 ވެސް ދެއްވާފައިވެއެވެ. رمحه اهللތައިމިއްޔާ 
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ށީމެވެ. އޭގެނ  ވިޔަފާރިއެއ  ފެ، އ ެގ މުދާނަހަމަ ޮގތުގައި އަތުލައި. އަހަރެނ  ޔަތީމު ކުއ ޖ11ެސ
އިތުރުވެ ވަރަށ  ބޮޑު ފައިދާއެއ  އަހަނ ނަށ ވިއެވެ. )އެކަމަކު މިހާރު(  ށ އެމުދާ އެތައ  ގުނައަކަ

 އަށ  ބިރުވެތިވަމެވެ. އަހަރެނ  ތައުބާވާނ  ހަދާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟هللا އަހަރެނ  

މަސްއަލައިގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮތޮްގތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެންމެ  . ޢިލްމުވެރިން މ11ިޖ
މެދުމިނުގެ އަދި އެންމެ އަދުލުވެރިގޮތެއްކަމަށް ބެލެވޭ ޤައުލަކީ: އެމުދަލުގެ އަޞްލު ރައުސުލް 
މާލާއި ފައިދާގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާއެކު ތިބާ އެ ޔަތީމު ކުއްޖާއަށް ރައްދުކުރުމެވެ. އޭރުން 

 ފަދައިންނެވެ.  ކުއްޖާ ވާނީ މުދަލުގެ އަޞްލާއި އެއިން ލިބޭ ފައިދާގައި ބައިވެރިންތިބާއާއި އެ

ސްފައިވާ ރައުޔެކެވެ. އަދި ވާޔަތުގައި އައިގެ އަރިހުން އެއްރިرمحه اهللމިއީ އިމާމް އަޙްމަދު

ދަރިވަރި، ކަލޭގެފާނުގެ ގެ ރައުޔުވެސް މެއެވެ. އެ رمحه اهلل އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ލް ޝައިޚު

  (٩/٣١٠ املدرَا)މިއީ އެންމެ ރާޖިހުގޮތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  اهلل رمحهލްޤައްޔިމް އިބްނު

ނަމަ ވަގަށް އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަންބަޅިޔާއި ޖަމަލުވެސް ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އެތަކެތި ވިހައިފި
މިލްކުވެރިފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.  އެކު ވިހޭ ތަކެތީގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އޭގެ އަޞްލުއެ ތަކެއްޗާ

އެތަކެތި މަރުވެފައިވާނަމަ އެއަށްވާ އަގާއެކު ވިހައިގެން ލިބުނުތަކެތީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 

 ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

 . ޖައ ވުގެ މަގުނ  މުދާއުފުލަދިނުމުގެ މަސައ ކަތުގައި އުޅުނުމީެހއ ގެ އަތުގައި މީހުނ 12ސ
ޅުވާލައިގެނ  ޭރޑިއޯއެއ ފަދަ ެއއ ޗެއ  އޭނާ އޮ . އޭގެ ތެރެއިނ ނުގެނ ގޮސ ހުރި ސާމާނު ހުއ ޓެވެ

 ފަހުނ  އޭނާ ތައުބާވިއެވެ. ަފހެ އޭނާ ރުޖޫަޢކުރަނ  ޖެހޭނީ އެޭރޑިއޯ ނެގިއެވެ. އަދި އަހަރުތަެކއ 
ނުވަތަ އެއާ ވައ ތަރު ރޭޑިއޯއެއ  ހެއ ޔެވެ؟  ؟ހެއ ޔެވެ ނުވަތަ އެއަށ ވާ އަގު  ހެއ ޔެވެ؟
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މިހާރު ބާާޒރުގައި ލިބެނ  ނުހުނ ނަ ވާހަކަވެސ  މައުލޫމާތަށ ޓަކައި މިވައ ތަރުގެ ރޭޑިއޯ 
 ދަނ ނަވާލަމެވެ.

އިތުރުން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އޭގެ  . އޭނާ އަޞްލު އެ ރޭޑިއޯ އަނބުރާ ރައްދުކުރަނ12ްޖ
ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ އަގު ދަށްވެފައިވުމުން އޭގެ ބަދަލުގެ ބޭނުންކުރުމުން ނުވަތަ 

ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރަންވާނީ އޭނާގެ ނަފްސަށް  އެކަށީގެންވާ އަގެއް ދޭން ގޮތުގައި
 ނުވެއްޖެނަމަ، އޭގެ އަގާ  އުނދަގޫތަކެއް މެދުވެރިނުވާފަދަ މުނާސަބު ގޮތަކަށެވެ. އޮެގތަށް އެކަން

 ވެރިފަރާތުގެ މަތިން ޞަދަޤާތްކުރަންވާނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އޭގެ 

ލިބިފައިވާ ފައިސާ ހުއ ޓެވެ. ނަމަވެސ  އެފައިސާ  ޮގތުގައިއަހަރެނ ގެ އަތުގައި ރިބާގެ. 13ސ
ބޭނުނ ކޮށ  ހުސ ވެއ ޖެއެވެ. މިހާރު އަހަރެނ  ތައުބާވާނ  ބޭނުމެވެ. އަހަރެނ ގެ މައ ޗަށ  

 ލާޒިމ ވެގެނ ވަނީ ކޮނ ކަމެއ  ހެއ ޔެވެ؟

އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން  އަށް  وجل عزهللا . ތިބާ ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭނެކަމަކީ 13ޖ
 ،ންނާ ދެކޮޅަށް މެނުވީޗެކެވެ. އެހެނީ ރިބާގެ އަހުލުވެރި ތައުބާވުމެވެ. ރިބާއަކީ ނުރައްކާތެރި އެއް

ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ރިބާގެ  ފައިކުރައްވާ ލާނުޤުރުއާނުގައި ހަނގުރާމަ އިޢު  ތަޢާލާ ކީރިތިهللا 
ގޮތުގައި ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހުސްވެފައިވުމުން ތިބާ އެކަމުގައި އިތުރުކަމެއް މިހާރު 

 ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ތެރެއިނ  ބަެއއ  ފައިސާއަކީ ަޙރާމ  ފައިސާއެވެ. އަދި  . އަހަރެނ  ކާރެއ  ގަތީމެވެ. އޭގ14ެސ
ފައިސާއެވެ. އެކާރު މިހާރުވެސ  އެބަޮއތެވެ. އަަހރެނ  ބައެއ  ފައިސާއަކީ ޙަލާލ  

 ކަނ ތައ ކުރަނ ޖެހޭނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެެވ؟
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. ބައިނުކުރެވޭ އެއްޗެއް، މިޘާލަކަށް ގެއެއް ނުވަތަ ކާރެއް، ޙަރާމް އަދި ޙަލާލް ފައިސާ 14ޖ
އޭނާގެ މުދަލުންނަގާ  ،އަށްވާ ޢަދަދުން ގަނެފިނަމަ، އެ ޙަރާމް ފައިސާ އެއްޮކށްގެ

ދަޤާތްކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާ އެގަތް މުދާ ޠާހިރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެޙަރާމް ޞަ
އޭގެ  ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން ފައިސާއަކީ އެހެން ބައެއްގެ ޙައްޤެއްނަމަ ކުރިން ތަފްޞީލު

 ހޭވަރު ދޭންވާނެއެވެ. ޙައްޤުވެރި ފަރާތަށް ދޭންޖެ

ގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަށ  ހަދާނީ ކިހިނެތ  ވިއ ކައިގެނ  ފައިދާ ޓ  . ސިނގިރ15ޭސ
ކުރެވިފައިވާނަމަ ހެއ ޔެވެ؟ އަދި ހަމަ އެފަދައިނ  އެފައިސާ އެހެނ  ޙަލާލު ފައިސާއާއި އެއ 

 ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟ ކަނ ތައ ކުރާނީ

އަދި ސިނގިރޭޓް ފަދަ ޙަރާމް  ޙަރާމް ފިލްމުތަކާ، . މިއުޒިކު ކުޅޭ ސާމާނުތަކާއ15ިޖ
އެއްޗަކުން އޭގެ ޙުކުމް އެނގޭޙާލު ވިޔަފާރި ކުރިމީހާ، ތައުބާވުމަށްފަހު އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ 

. ޞަދަޤާތެއްގެ ގޮތުގައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެން ޖެހޭނީ ހެޔޮކަމަކަށް ހޭދަކުރާށެވެ
އިލާހެވެ. އަދި ރަނގަޅުމަކެއް ތަޢާލާ ހެޔޮ ރަނގަޅު هللا ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  އެހެނީ 
 މެނުވީ އެއިލާހު ޤަބޫލު ނުކުރައްވައެވެ. 

 މިޘާލަކަށް ހުއްދަތަކެތި ވިއްކާ  -ޙަރާމް ފައިސާ ޙަލާލް ފައިސާއާއި އެއްވެފައިވާނަމަ 
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެ ޙަރާމް   - ވިއްކުން ހަކު، އެތަކެއްޗާއިއެކު ސިނގިރޭޓްފިހާރައެއްގެ މީ
ފައިސާ އަންދާޒާކުރުމަށް ފަހު އޭނާގެ މުދާ ޠާހިރު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި،  ތަކެތިން ލިބުނު

ތަޢާލާ އޭނާއަށް އެ ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު هللا ރަނގަޅުކަމެއްގައި އެފައިސާ ހޭދަކުރާށެވެ. 
ދެއްވާނެއެވެ. އެހެނީ  އެއީ އެންމެ ދީލަތި އަދި އެންމެ ތަނަވެސްވެވޮޑިގެންވާ 

 ރަސްކަލާނގެއެވެ. 
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ގައި ބުނާނަމަ، ޙަރާމްގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު އެތަކެތި އޭނާއަތުގައިހުރެ، ޢާންމު ގޮތެއް *
 އެކަމުން ތައުބާވާން ބޭނުން ނަމަ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެގޮތް މިވަނީއެވެ:

. އޭނާއަށް އެފައިސާ ލިބުނުއިރު އޭނާއަކީ ކާފަރެއް ކަމުގައިވާނަމަ ތައުބާ ވުމަށްޓަކައި 1
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބު  وسلم عليه اهلل صلىهللا ނެއެވެ. ރަސޫލުއެފައިސާ ނެރޭކަށް ނުޖެހޭ

ކަށް ނެރޭއެބޭކަލުންގެ މުދަލުން ޙަރާމް ގޮތުގައި ލިބުނުތަކެތި  ،ބޭކަލުން އިސްލާމްވުމަށްފަހު
 ނާންގަވައެވެ. 

. އޭނާއަށް އެޙަރާމް ފައިސާ ލިބުނީ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އެއީ ޙަރާމްކަމެއްކަން 2
 ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ތައުބާވާއިރު އެފައިސާ ނެރެންޖެހޭނެއެވެ. އެނގިހުރެ

ތަޢާލާ އޭނާއަށ  ތެދުމަގަށ  هللا ހިފާއުޅުނެވެ. ދެނ ފަހެ  . މީހަކު ރިޝ ވަތ16ުސ
މަގުދެއ ކެވިއެވެ. ފަހެ ރިޝ ވަތުގެޮގތުގައި އޭނާހިފި ފައިސާއާމެދު ކަނ ތައ  ކުރަނ ޖެހޭނީ ކިހިނެތ  

 ހެއ ޔެވެ؟

 ވާނީ އަންނަނިވި ދެޙާލަތުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްޙާލަތެއްގައެވެ:. މިމީހާ 18ޖ

އެ  މާއެކު އަތުލައިގަނެފައިވާ މީހެއް،. އެއްގޮތަކީ އެއީ، އޭނާގެ ޙައްޤުތައް އަނިޔާވެރިކ1ަ
ޟަރޫރީވެގެން ރިޝްވަތު ދިނުމަށް  ،ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އިތުރު އެހެންގޮތެއްނެތި

ފައިވާ ރިޝްވަތެކެވެ. މިޙާލަތުގައި ތައުބާވާމީހާއަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ މަޖުބޫރުވުމުން ދީ
ދިންމީހާއަށް ރައްދުކުރުމަށެވެ.  ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިފި ފައިސާ އަނބުރާ ރިޝްވަތު

އެހެނީ އޭގެ ޙުކުމަކަށް ވާނީ ގަދަބާރުން އަތުލައިގަނެވިފައިވާ މުދަލުގެ ޙުކުމެވެ. އެއީ އޭނާއަށް 

 ގެން ދޭން ޖެހުނު އެއްޗަކަށްވުމުންނެވެ.މަޖުބޫރުވެ
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. އަނެއް ގޮތަކީ އޭނާއަށް ރިޝްވަތު ދިންމީހަކީ އޭނާއެކޭ އެއްފަދައިން ރިޝްވަތުދޭ 2
ވަތުދީގެން އަތުލާމީހެކެވެ. އީ އޭނާއަށް ޙައްޤުނުވާ އެއްޗެތި ރިޝްއަނިޔާވެރި މީހަކަށްވުމެވެ. އޭނާ

ފި ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ. ފަހެ މިޙާލަތުގައި އޭނާ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހި
ނަމަވެސް ތައުބާވިމީހާ ހެޔޮކަންކަމުގައި ހޭދަކޮށް އެޙަރާމް ފައިސާއިން ސަލާމަތްވާނީއެވެ. އެއީ 
މިޘާލަކަށް ފަޤީރުންނަށްޓަކައި ހޭދަކުރުމުންނެވެ. ހަމައެފަދައިން ނުޙައްޤުން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުން 

 ކަށްވެފައިވާތީ އެކަމަށްވެސް ތައުބާ ވާންޖެހޭނެއެވެ.އެއްކިބާކުރުމުގެ ސަބަބަ

. އަހަރެނ  ޙަރާމ  ކަނ ތައ ކޮށ ގެނ  އޭގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ހޯދާ އުޅުނީމެވެ. 17ސ
 މީހުނ ނަށ  އަނބުރާ ދައ ކަނ  ޖެހޭނެ ހެއ ޔެވެ؟ ތައުބާވުމަށ ފަހު ފަހެ އެފައިސާ އަހަނ ނަށ  ދިނ  

ދީގެން ފައިސާ ހޯދާ މީހުން  ވަތަ ޙަރާމް ޚިދުމަތްތައް. ޙަރާމް ކަންތައްތައް ކޮށްގެން ނ11ުޖ
ތައުބާވުމަށްފަހު އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުގައި ހުރެއްޖެނަމަ އެފައިސާއިން އޭނާ ސަލާމަތްވާން 

 މީހުންނަށް އެއަނބުރާދީގެން ނުވާނެއެވެ.  ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފައިސާ އޭނާއަށް ދިން

އެކު  އުބާވުމަށްފަހު އެފައިސާ އޭނާއާއަންހެނަކު ތަގެން ފައިސާ ހޯދި ހަށިވިއްކައިފަހެ 
ޒިނޭކުރި ފިރިހެންމީހާއަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ޙަރާމް ލަވަކިޔައިގެން ފައިސާ ހޯދި މީހަކު 

ނުވާނެއެވެ. އަދި ރާ  ތައުބާވުމަށްފަހު އެ ޙަފްލާ ބޭއްވިފަރާތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދީގެން
ކު ތައުބާ ވުމަށްފަހު އެތަކެތި އޭނާގެ އަތުން ގަތްމީހުންނަށް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކި މީހަ

ދީގެންނުވާނެއެވެ. ދޮގު ހެކިދީގެން ފައިސާ ހޯދިމީހަކު ތައުބާވުމަށްފަހު  އެފައިސާ އަނބުރާ
ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ  އޭނާގެ ގާތުން އެޚިދުމަތް ހޯދިމީހުންނަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދީގެން

ޖެހޭނީ މިފަދައިންނެވެ. ސަބަބަކީ ފާފަކުރުމަށްޓައި  މަލުކުރަންއެހެން ކަންކަމުގައިވެސް ޢަ 
އޭނާއަށް ފައިސާދިން ފާފަވެރިޔާއަށް އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުޮކށްފިނަމަ އޭނާގެ ޢަތުގައި 
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މަށް މަގުފަހިވެދާނެއެވެ. ޙަރާމް ފައިސާ ޖަމާވެ އެކަމުން ސަލާމަތްނުވެވި ފާފަކުރު
ލްޤައްޔިމް އިބްނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރު ،އާއި رمحه اهللޔާ ލްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޝައިޚު

 (٩/٣١٢ املداَر)އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ މިއީއެވެ.  رمحه اهلل

. އަހަރެނ  ކަނ ބޮޑުވާކަމެއ  ެއބަޮއތެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުނ  ައހަނ ނަށ  ވަރުބަލިކަމާއި 18ސ
މަޙ ރޫމުވެއެވެ. އަހަނ ނަށ ވަނީ އަނ ހެނަކާއެކު ފާޙިޝ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ރޭގަނޑުގެ ނިދިނ 

ކުރެވިފައެވެ. ފަހެ ައހަރެނ  ތަުއބާާވނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟ އަދި އެކަނ ތައ  ޮފރުވުމުގެގޮތުނ  
 އަހަނ ނަށ  އެ އަނ ހެނ މީހާއާއި ކައިވެނި ކުރެވިދާނެ ހެއ ޔެވެ؟

 ރު ޤައުމެއ ގައި އޭނާއަށ ވަނީ އަނ ހެނަކާއެކު ފާޙިޝ އަދި އެހެނ މީހަކު ސުވާލުކުރެއެވެ. ބޭ
ކުރެވިފައެވެ. އަދި ެއއަނ ހެނ މީހާ އޭނާގެ ސަބަބުނ  ބަނޑުބޮޑުވިއެވެ. ަފހެ އެީއ  ކަނ ތައ ތަކެއ 

 އޭނާގެ ދަރިއަކަށ  ވާނެ ހެއ ޔެވެ؟ އަދި އޭނާ އެކުއ ޖާއަށ  ޚަރަދު ފޮނުވަނ ޖެހޭނެ ހެއ ޔެވެ؟

ހޭ މައުޟޫޢުގައި ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް މިހާރަކަށް އައިސް ބެ . ފާޙިޝްކަންތައްތަކ16ާޖ
ކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެބައިމީހުންގެ 
ޙާލަތާމެދު އަލުން ވިސްނާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ހިދާޔަށް ލިބިގަނެ އެކަންތައްތައް 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ މަސްއަލަތަކުގެ ތެރޭގާއި ބެލުން އިޞްލާޙުކުރުމެވެ. އަދި 
ހިލޭ ، ލްވާ )ހިލޭ އަންހެނުންނާއި އެކު އެކަހެރިވުން( ނަހީކުރެވިފައިވާކަމާއި އަލްޚަ  ،ތިރިކުރުމާއި

ޝަރުޢީ ޙިޖާބު  ،އަންހެނުންނާއެކު އަތާ އަތް ޯޖޑުޮކށް ސަލާމް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމާއި
)އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން( ގައިގޯޅިވުމުގެ  ،ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި

ނުރައްކާތެރިކަމާއި، ކާފަރު ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމުން ދުރުހެލިވުމާއި، މުސްލިމު ގެތަކާއި 
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އަޅާ ކަންކަން ޢާއިލާތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އަވަހަށް ކައިވެނިކުރުމާއި، އަދި އެކަމަށް ހުރަސް 
 ކުޑަކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މިސުވާލާ ބެހޭގޮތުން ދަންނައެވެ. ފަހެ ފާޙިޝް ޢަމަލު ކުރިމީހާވަނީ ދެޙާލަތުންކުރެ  *
 އެއްޙާލަތުގައެވެ. 

 . އެއްގޮތަކީ އޭނާ އެއަންހެނާއާއެކު ޒިނޭޮކށްފައިވަނީ ގަދަކަމުން އެއަންހެނާގެ ޢިއްފަތް 1
ނާ އެ އަންހެނާއަށް ދިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެފަދަ ފޭރިގަނެގެނެވެ. މިޙާލަތުގައި އޭ

އެކު އިޚްލާޞްތެރި ވަރު ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއާ އަންހެނަކާ އެކަށީގެންވާ ކައިވެނީގެރަނުގެ މިން
ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާ ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެކަންތައް هللا ތައުބާއަކުން 
)މިޘާލަކަށް ޤާޟީންފަދަ މީހެއް(ގެ ގާތަށް  އޭނާގެ ނައިބުއިމާމު ނުވަތަ  )މުސްލިމުންގެ(
 املداَرބައްލަވާ ޖެހޭނެއެވެ. ) އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ލިބިގަންނަން ،ގޮއްސިނަމަ

٩/٣٢٢) 

. އަނެއްގޮތަކީ އެއަންހެނާގެ ރުހުމުގައި ޒިނޭކުރުމެވެ. ފަހެ މިޙާލަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް 2
ހަމައެކަނި ތައުބާވުމެވެ. އަދި އެކަމުން ލިބުނު ދަރިއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާޖިބުވެގެންވަނީ 

ގުޅުމަކުން  ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ނަހަމަ ޚަރަދު ކުރުން އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން
ކުދިން ނިސްބަތްކުރެވޭނީ އެކުއްޖާގެ މަންމައަށެވެ.  ލިބުނު ދަރިއަކަށް ވުމުންނެވެ. އެފަދަ

 ނުވެއެވެ.  ކުދިން ގުޅުވުން ހުއްދަވެގެން ހެންމީހާގެ ނަސަބަށް އެފަދަޒިނޭކުރި ފިރި

ކައިވެނިކުރުން  އެޢަމަލު ހިންގި އަންހެންމީހާއާ ފޮރުވުމަށްޓަކާ  މީހާއަށް އެކަން އަދި ތައުބާވި 

ْو  ﴿ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ނުވެއެވެ.  ހުއްދަވެގެން
ا
ُح إيَلَّ زاانيياًة أ اِني َلا يانكي الزَّ

ْو ُمْْشيٌك ...
ا
ا إيَلَّ زااٍن أ ُحها انيياُة َلا يانكي ًة واالزَّ كا   (٣)سورة النور  ﴾ُمْْشي
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ނޫނީ  ކުރާ އަންހެނަކާޝަރީކުޒިނޭކުރާ ފިރިހެނާ، ޒިޭނކުރާ އަންހެނަކާ، ނުވަތަ މާނައީ: "
ކުރާ ފިރިހެނަކު ޝަރީކުޒިނޭކުރާ ފިރިެހނަކު ނުވަތަ  ،ވެ. އަދި ޒިނޭކުރާ އަްނހެނާއެނުއިންނާނެ

 ..." ވެ އެނޫނީ އެކަނބުލޭގެއަކާ ނުއިންނާނެ

ނުވެއެވެ.  ޢަޤުދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ޒިނޭގެ ސަބަބުން ބަލިވެއިން އަންހެނާއާއި ކައިވެނީގެ
ބަލިވެ  ވިޔަސްމެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އަންހެނާ އެއީ އޭނާގެ ދަރިއަކަށް ބަނޑުބޮޑުވިކަމުގާ 
ޢަޤުދުކުރުން  ވާނަމަ އެއަންހެނާއާ ކައިވެނީގެ  އިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނޭނގޭކަމުގައި

 ނުވެއެވެ. ހުއްދަވެގެން

އޭނާއާއި އަދި އެއަންހެން މީހާވެސް ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމަށްފަހު އަދި 
އަށް އެއަންހެނާއާއި ފަހެ އެހިނދު އޭނާ ،އެއަންހެންމީހާގެ ރަޙިމު ހުސްކަން ޘާބިތުވުމުން

 ޙަޔާތެއް ފެށުން ހުއްދަވެގެން  ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އާهللا ކައިވެނިޮކށް އެއަންހެނާއާއެކު 
 ވެއެވެ. 

. އަހަރެނ  އަނ ހެނަކާއެކު ފާޙިޝ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކުރީމެވެ. އަދި އަހަރެނ  ޒިނޭކުރި 19ސ
ތަޢާލާގެ ޙަޟ ރަތުނ  هللا )މިފަދަ ކަނ ކަމުނ (  -ކައިވެނި ކުރީމެެވ  އާއެއަނ ހެނ މީހާ

هللا މިހާރު އޭގެފަހުނ  އަހަރުތަކެއ  ވެއ ެޖއެވެ. އަދި އަހަރެނ   -އެދެމެވެ  ރައ ކާތެރިކަމަށ 
ތަޢާލާގެ ޙަޟ ރަތަށ  ތެދުވެރި ތައުބާއަކުނ  ތައުބާވެއ ަޖއީމެވެ. ފަެހ އަހަރެނ ގެ މައ ޗަށ  

 ނ ކަމެއ  ހެއ ޔެވެ؟ވާޖިބުވެގެނ ވަނީ ކޮ

. ދެފަރާތުގެ ތައުބާ ޞައްޙަ ނަމަ ދެންޖެހޭނީ ޝަރުޢީ ޝަރުޠުތަކާއެކު ވަލީ އާއި ދެ 16ޖ
ހެކިވެރިންނާއެކު އެކައިވެނި އަލުން ޢަޤުދުކުރާށެވެ. މިކަން ކޮންމެހެން ކޯޓުގައި ކުރާކަށް 

 ނުޖެހެއެވެ. ގޭގައި ކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ.
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ޭއނާ ޞާލިޙު ފިރިހެނަކާ ކައިވެނި ކުިރއެވެ. އަދި އެކައިވެނީެގ  . އަނ ހެނަކު ބުނާގޮތުގައި:21ސ
އަނ ހެނ މީާހއަށ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި  ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިނުގަނ ަނވާ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެهللا ކުރިނ  

ކުރަނީއެވެ. އޭނާގެ ސުވާލަކީ: މާޟީގައި ކަނ ތައ ވީޮގތ   މިހާރު އޭނާގެ ޟަމީރު އޭނާއަށ  އުނދަގޫ
 ޖެހޭނެހެއ ޔެވެ؟ މީހާއަށ  ކިޔައިދޭނ އޭނާގެ ފިރި

. ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވެސް އޭނާ މާޟީގައި ޮކށްފައިވާ ފާފަތަކުގެ ޚަބަރު 27ޖ
ތަޢާލާ هللا މީހަކު،  ކުރެވުނު  ނުވެއެވެ. މިފަދަ ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލެއް ދިނުން ވާޖިބުވެގެން

ކުރެއްވުމުން ނިވާވެހިކަން  ހަނާއޭނާގެ ފާފަތައް ވަންހަނާ ކުރެއްވުމުން އެއިލާހުގެ ވަން
 ހޯދާށެވެ. އަދި އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމުން ފުދޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް ބިކުރުވެރި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރާ ފިރިހެނާ، އަނބިމީހާއާއި އެއްދާންކުރުމުގެ 
ސަބަބުން  ތެރޭގައި އެއަންހެންމީހާއަކީ މާޟީގައި އަރައިގަނެވިފައިވާ ފާޙިޝްޢަމަލެއްގެ

ބިކުރުވެރިއެއް ނޫންކަން އެނގޭހިނދު ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ދިން ކައިވެނީގެރަން އަނބުރާ 
އަތުލުމަށްފަހު އެއަންހެނާ ދޫޮކށްލުމުގެ ޙައްޤު ފިރިހެންމީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ފޮރުވައިދީ، އޭނާ  އެއަންހެނާ ތައުބާވެފައިވާކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވި، އޭނާގެ ކަންތައް
ތަޢާލާ އޭގެ އަޖުރާއި ޘަވާބު އޭނާއަށް هللا  ،)އަންބެއްގެ ގޮތުގައި( ބަހައްޓައިފިނަމަ

 ދެއްވާނެއެވެ.

ތައުބާވެފައިވާމީހާގެ މައ ޗަށ  ވާިޖބުވެގެނ ވަނީ ކޮނ ކަމެއ   ޢަމަލުކުރުމުނ  . ލިވާޠުގެ ފާޙިޝ 21ސ
 ހެއ ޔެވެ؟

ޢަމަލުކުރިމީހާއާއި ޢަމަލުކުރެވުނުމީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ މަތިވެރި  . އ21ެޖ
ގެ ޤައުމުގެ މީހުން  عليه السالمތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވުމެވެ. ލޫޠު هللا ތައުބާއަކުން 
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އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވި ވައްތަރުގެ ޢަޛާބެއް  ފާފައިގެ ނުބައިކަމުގެ ސަބަބުންކުރި 
 ނގޭކަށްނެތެވެ. އެޢަޛާބަކީ:އެއްގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވިކަން އެބަ އެހެން 

ތަޢާލާ هللا . އެބައިމީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުްނ ގެންދަވާ އެބައިމީހުން ކަނުކުރެއްވިއެވެ. 1

ْعيُناُهمْ ... ﴿ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ا
ْسناا أ ما طا   (٣٢)سورة القمر  ﴾... فا

 ..."ންގެ ލޯތައް ކަނުކުރެއްވީމެވެބައިމީހުތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ ފަހެމާނައީ: "...

 އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދައަޑެއް ފޮނުއްވެވިއެވެ.. 2

 ށް ޖެއްސެވިއެވެ.. އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުގެ މައްޗަށް އޮތްފުށް ދަށ3ަ

ވާރޭ  މަށީގެއެއްހިލައަކަށްފަހު އަނެއް ހިލައެއް އަންނާނޭ ފަދައިން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް . 4
 ވެއްސަވާ އެބައިމީހުން ހަލާކުޮކށްލެއްވިއެވެ.

 
އެހެންކަމުން މި ފާޙިޝް ޢަމަލަށް އަރައިގެންފިމީހެއްގެ ޙައްދަކީ މެރުމެވެ. އެއީ މީހަކާ 

 صلى اهلل عليه وسلمވެ. ނަބިއްޔާ ނދެ ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެ އިނދެގެން ނުވަތަ ނީ
 ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

رواه أبو داود والرتمذي وابن (( ].َوَجْدُُتُوُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم ُلوط  ، فَاقْ تُ ُلوا اْلَفاِعَل ، َواْلَمْفُعوَل ِبهِ َمْن ))
 [ 0532ماجه وصححه األلباين يف إرواء الغليل

 ަފހ  ، މާނައީ: "ލޫޠުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންކުރި ޢަމަލު ކުރާމީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ
 އާއި ކުރެވުނުމީހާ ޤަތުލުކުރާށެވެ." އެކަންކުރިމީހާ
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ތަޢާލާއަށ  ތައުބާ ވެއ ޖައީމެވެ. އަހަރެނ ގެ އަތުގައި މިއުޒިކު ކުޅޭ هللا . އަހަރެނ  22ސ
ސާމާނާއި ފިލ މުތަކާއި ވީޑިއޯތައ ފަަދ ޙަރާމ  ތަކެތި އެބަުހއ ޓެވެ. ފަެހ އެތަކެތި ވިއ ކާލެވިދާނެ 

 ހެއ ޔެވެ؟ އެއީ ވަރަށ  އަގުބޮޑު ތަެކއ ޗެވެ.

. ޙަރާމް ތަކެތި ވިއްކުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ވިއްކާ އަގަކީ ޙަރާމް 22ޖ
 ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  صلى اهلل عليه وسلمއެއްޗެކެވެ. ނަބިއްޔާ 

  [رواه أبو داود وهو حديث صحيح(( ].إنَّ اهلل إذا َحرََّم َشْيئاً َحرََّم ََثََنهُ ))
ތަޢާލާ އެއްޗެއް ޙަރާމްކުރައްވާހިނދު އޭގެ އަގުވެސް هللا މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން 

 ޙަރާމްކުރައްވައެވެ." 

ގެ ބޭނުންކުރާެނކަން ތިބާއަށް މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ. އަދި އެހެންމީހަކުވެސް ޙަރާމްގޮތުގައި އޭ 
هللا ނެއެވެ. އެހެނީ އްދަނުވާ ނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ތިބާ އޭނާއަށް އެއެއްޗެއް ވިއްކުން ހުއެ

  ކުރައްވާފައެވެ. ފަހެ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.ތަޢާލާވަނީ އެކަން ނަހީ
ثْمي واالُْعْدوااني ﴿ ا اْْلي نُوا لَعا اوا َلا تاعا ثْمي واالُْعْدوااني  ... وا ا اْْلي نُوا لَعا اوا َلا تاعا  (٠)سورة املائدة  ﴾... وا

ތެރިވުމުގެ މައްޗަށް، ތިޔަބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ޢަދާވާތްއަދި ފާފަވެރިވުމާއި މާނައީ: "... 
 ..." އެހީވެ ވާގިވެރި ނުވާށެވެ 

ލާގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ އެއްޗެއް ތަޢާهللا އަދި ދުނިޔެމަތީގައި ކިތަންމެބޮޑު ގެއްލުމެއް ވިޔަސް 
ހެޔޮވެގެންވެއެވެ. އަދި މާ ދެމިހުންނާނެއެވެ. އެކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަކަމާއި  މާ
 ލަތިވަންތަކަމުން ތިބާއަށް އޭގެ ބަދަލު ދެއްވާނެއެވެ. ދީ
 
ވެ. އަަހެރނ  ޢަލ މާނިއ ޔަތުގެ . މަގުގެއ ލިފައިވީ މީހަކުކަމުގައި އަހަރެނ ވީމ23ެސ
ވާހަކައާއި  ވެ. އަހަރެނ  އިލ ޙާދިއ ޔަތުގެ ]ެއތީސ ޓިކ [ފިކުރުތައ  ފެތުީރމެ ކިއުލެރިޒަމ ގެ[ސެ]

ލިޔުނ ތައ  ލިޔުނީމެވެ. އަހަރެނ ގެ ޝާޢިރީ ލިޔުނ ތައ  އަަހރެނ  ބޭނުނ ކުރީ ފާޙިޝ ކަނ ކަމާއި 
ތަޢާލާގެ ރަޙ މަތ ފުޅުނ  އަހަނ ނަށ  هللا ގޮތުނ ނެވެ. ދެނ   ކަނ ތައ ތައ  ފެތުރުމުގެ ފާސިޤު
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އެވެ. ފަހެ އަހަރެނ   ެތެރެއަށ  ނެރުއ ވި އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިނ  އަލިކަމުގ ،ހިދާޔަތު ދައ ކަވާ
  ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

ތަޢާލާގެ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އޯގާތެރިކަމުގެ هللا . މިއީ 23ޖ
هللا ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާށެވެ. އަދި هللا މަތިވެރިކަމެވެ. ހިދާޔަތު ދެއްކެވިކަމަށްޓަކައި ފަހެ 

 ށްދެއްވާ ޘާބިތުކަން އިތުރުޮކށްދެއްވުމަށް އެދޭށެވެ. ތަޢާލާގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން އިތުރުކޮ
ކުރުމުގެގޮތުން ބާޠިލް ޢަޤީދާތައް ނުވަތަ  ދެކޮޅަށް ދުލާއި ޤަލަމުން ހަނގުރާމަ  އިސްލާމްދީނާ 

ފާސިޤް ކަންތައްތައް ފެތުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް  ،މަގުފުރެދިފައިވާ ބިދުޢަތަކާއި، ފާޖިރު
 ވާޖިބުވެގެންވަނީ: 
ށް( ގެ މަގަ)هللا އޭނާ  ރިހާ ކަމަކުނ  ތައުާބވިކަނ  އިޢުލާނ  ކުރުމެވެ.ފުރަތަމަ: އެހު 

ެޖހޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާ  ލަތްތަކަކުން ޢާންމުންނަށް އަންގަންރުޖޫޢަވެއްޖެކަން ހުރިހާ ވަޞީ
)ކުރިން ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު ދެން މަގުފުރެދުނަސް( އެކަމުގައި 

އަދި އޭގެ ކުރިން އޭނާ ހުރި ބާޠިލުގޮތް މީސްތަކުންނަށް ޢުޛުރުވެރިވުމަށްޓަކައެވެ.  
 ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ސަބަބުން އަޘަރުޮކށްފައިވާ ތިބިމީޙުންނަށް ކެހި 
ނުލިބުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހިލުވާލެވިފައިވާ ޝުބުހަތަކާއި ކުށްތައް ހޯދާބަލާ އެއަށް 

ބުނެވިފައިވާ ބަސްތަކުން ބަރީއަވާށެވެ. މިބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ރައްދުދޭށެވެ. އަދި އޭނާއަށް 
ތަޢާލާ هللا )މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި( ތައުބާވުމުގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރެއިން ވާޖިބެކެވެ. 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

)سورة  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ 
  البقرة(

ބަޔާންކުރި މީހުން މެނުވީއެވެ. ފަހެ  ،އިޞްލާހުޮކށް ،މާނައީ: "އެބައިމީހުން ތައުބާވެ
ނައިން އެބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތައުބާލައްވާހުށީމެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ، ގިނަގި

 ".ޙީމުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ރަ
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 މަސައ ކަތ   ފަތުރަނ  ނ  އިސ ލާމ ދީ ކޮށ ގެނ  ބޭނުނ  ޤަލަނ  ދުލާއި ދެވަނަ: އެބައިމީހުނ ގެ
 ތަޢާލާގެ  هللا ކުރަންވާނީ ބޭނުން ހަކަތައެއް ހުނަރަކާއި ހުރިހާ  އެބައިމީހުންގެ އަދި .ކުރުމެވެ
 ދަޢުވަތު  އެކަމަށް  އަދި  އުގަންނައިދީ  ޙައްޤު  މީސްތަކުންނަށް ،ނަޞްރުދީ ދީނަށް

 .ދިނުމަށްޓާކައެވެ
 

 ޢަދުއ ވުނ   ޖެހޭނީ ބޭނުނ ކުރަނ   ހަކަތަ އެބައިމީހުނ ގެ ހަމަކަށަވަރުނ  އަދި: ތިނ ވަނަ
 ކުރީގަ  .ބޭޒާރުކޮށ ލުމަށ ޓަކައެވެ ރޭވުނ ތައ  އެބައިމީހުނ ގެ ފަޟީޙަތ ކޮށ  ލަދުގަނ ނަވާލާ،
ޒުމުތައް އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުންގެ ޢަ އަދި .ފަދައިންނެވެ ވާގިވެރިވެދިން އެމީހުންނަށް

 ގެ ބާޠިލު ފަރާތުން އަހުލުވެރިންގެ ޙައްޤުގެ ވާނީއެމީހުން ފުނޑުުފނޑުޮކށްލުމަށްޓަކައެވެ. އޭރުން
 އެކަހެރި  މީހަކަށް ކުރީގަ ހަމައޮެގތަށް. ބަޔަކަށެވެ ކަނޑިތަކެއްފަދަ އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށްހުރި

 ޙަރާމް  ރިބާއަކީ މިޘާލަކަށް -ގޮތުގައި  ރަނގަޅުކަމެއްގެ ޙަރާމްކަމެއް  ،ވިޔަސް މަޖިލިހެއްގައި
 މީހަކުވެސް  ޤަބޫލުކުރުވި - ބުނެ އޭގެ ފައިދާ ހުއްދަކަމަށް ބުނެ ކަމަށް ނޫން އެއްޗެއް
 ކުރީގައި  އޭނާ އެއީ.  ޖެހޭނެއެވެ ބަޔާންކޮށްދޭން ޙައްޤުގޮތް އެނބުރިގޮސް ގާތަށް އްގެއެމީހެ 
. މިކަންވާނެއެވެ ކައްފާރާއަކަށް ފާފައިގެ  ކުރި  ކުރިން އޭނާ. ފަދައިންނެވެ މަގުފުރެއްދި  އެމީހާ 
 .ފަރާތެވެ ދެއްވަވާ ހިދާޔަތު ތަޢާލާއީ هللا
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 ނިނ މުނ  

ވަނީ ތައުބާގެ ދޮރު ހުޅުވައިލައްވާފައެވެ. ފަހެ ތިބާ )އެދޮރުން( ތަޢާލާ هللا ވެ. ގެ އަޅާއެهللاއޭ 

  ނުވަންނާަނން ހެއްޔެވެ. 

  َواْلَمْغِرِب(( اْلَمْشرِقِ  بَ نْيَ  َما ِمْصرَاَعْيهِ  بَ نْيَ  َما َعْرضُ  بَابًا لِلت َّْوبَةِ  ))ِإنَّ 

  ((.َمْغرِِِبَا ِمنْ  الشَّْمسُ  َتْطُلعَ  َحّتَّ  يُ ْغَلقُ  ال َعاًما، َسْبِعنيَ  َمِسريَةُ  ))َعْرُضهُ   رواية: ويف

 [٠٩٢٢ اجلامع صحيح الكبري، يف الطرباين ]رواه

 ފުޅާމިނުގައިވަނީ  ދެދޮރުފަތުގެ އެދޮރުގެ ދޮރެއްވެއެވެ. ތައުބާއަށްޓަކައި ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:

  "ދުރުމިނެވެ. ދެމެދުގައިވާ ހުޅަނގާއި  އިރުމައްޗާއި 

 

  ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެހެން އަދި

 ފަރާތުން ހުޅަނގު  ރާސްތާއެކެވެ. އަހަރުގެ  ހަތްދިހަ  ފުޅާމިނަކީ އެދޮރުގެ( )އެބަހީ: އޭގެ"

 "ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބަންދެއް  އެދޮރު މެނުވީ އިރުއެރުމުން

 

  .ތަޢާލާ ނިދާ އިއްވެވިއެވެهللا 

يًعا الذُّنُوبَ  أَْغِفرُ  َوأَنَا َوالن ََّهارِ  بِاللَّْيلِ  ُْخِْطُئونَ  ِإنَُّكمْ  ِعَباِدى ))يَا  مسلم[ ]رواه َلُكْم(( أَْغِفرْ  فَاْستَ ْغِفُروِِّن  مجَِ

 ރޭގަނޑާއި  މީހުން ތިޔަބައި ހަމަކަށަވަރުން އަޅުތަކުންނޭވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އޭ" މާނައީ:

 ފަހެ  ފުއްސަވާދެއްވަމެވެ. ފާފަތައް ހުރިހާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި އެވެ.ކުށްކުރެ  ދުވާލު

 ގެ ތިމަންރަސްކަލާނ އެދޭށެވެ. ފާފަފުއްސެވުމަށް ޙަޟްރަތުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 "ދެއްވާނަމެވެ. ފުއްސަވާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
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 !ހެއްޔެވެ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް ނޭދޭނަން

ތަޢާލާ އަތްފުޅު ހުޅުވާލައްވައެވެ. އަދި هللا ދުވާލު ފާފަކުރާމީހުން ތައުބާވުމަށްޓަކައި ރޭގަނޑު 

ވައެވެ. ރޭގަނޑު ފާފަކުރާމީހުން ތައުބާވުމަށްޓަކައި ދުވާލު އެކަލާނގެ އަތްފުޅު ހުޅުވާލައް 

هللا ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢުޛުރުތައް ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް އެދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެންނެވުމަށް 

 !ހެއްޔެވެ ތަޢާލާ ލޯބިވޮެވޑިގަންނަވައެވެ. ފަހެ ތިބާ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ނޭނބުރޭނަން

 ފަހެ ތައުބާވާމީހާގެ ބަސްތައް ކިހާ ރީތި ހެއްޔެވެ:

ވެވޮޑިގެންވާތީ އަދި މިއަޅާ ނިކަމެތިވެގެންވާތީ އިބައިލާހުގެ ރަޙްމަތަށް އިބައިލާހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އިބައިލާހުގެ ބާރުވެރޮިވޑިގެންވާތީ އަދި މިއަޅާ ނިކަމެތިވެގެންވާތީ 

އިބައިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި އެދިދަންނަވަމެވެ. އަދި އިބައިލާހު މިއަޅާއަށް ބޭނުންވެޮވޑިގެންނުވާތީ 

މިއަޅާ އިބައިލާހަށް ބޭނުންވެގެންވާތީ އިބައިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި އެދިދަންނަވަމެވެ. މިއީ  އަދި

 މިއަޅާގެ ދޮގުވެރި ކުށްވެރި ނިތްކުރިއެވެ. އެވަނީ އިބަ އިލާހުގެ ކުރިފުޅުމަތީއެވެ.

ގެ ގިނަގުނަ އަޅުތަކުންވެއެވެ. އިބައިލާހު ފިޔަވާ މިއަޅާއަށް هللاމިއަޅާ ފިޔަވާ އިބަ 

ހިޔާވެހިކަމެއްވެސް، ނަޖާތެއްވެސް އިބައިލާހުގެ  ނުވެއެވެ. އިބައިލާހުގެ ސައްޔިދެއް

ޙަޟްރުންމެނުވީ ނުވެއެވެ. މިސްކީނަކު އެދި ދަންނަވާ ފަދައިން މިއަޅާ އެދެމެވެ. އަދި ދެރަ 

ނިކަމެތި މީހަކު އިބްތިހާލު ދަންނަވާ ފަދައިން މިއަޅާ އިބްތިހާލު ދަންނަވަމެވެ. އަދި 

 ފަދައިން މިއަޅާ ދުޢާކުރަމެވެ. މެއްޗަކު ދުޢާކުރާ ބިރުގަނެފައިވާ ނިކަ
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އެމީހެއްގެ ކަނދުރާ އިބާއިލާހަށް ތިރިކުރެވިފައިވާ މީހަކު އެދޭފަދައިންނެވެ. އަދި 

އިބައިލާހަށްޓަކައި އެމީހެއްގެ ނޭފަތް ހިރަފުހުން ފުރިފައިވާ، ދެލޯ ކަރުނައިން އޮހޮރިފައިވާ އަދި 

 ންނެވެ.ފަދައި ހިތްމަޑުމޮޅިވެފައިވާ މީހެއް

 

  ާތައުބާގެ މައުޟޫޢުގައި އަނ ނަނިވި ވާހަކައާއި އެވާހަކައިގެ ދަލާލަތާމެދު ވިސ ނ

 ފިކުރުކުރާށެވެ.

ދިޔައެވެ. ފަހެ  ގެއްގެ މަތިން ހިނގާފައިއައިސްފައިވެއެވެ. ޞާލިޙުންގެ މީހަކު މަވެގެން ރިވާ

 ތަނެވެ.ފިރިހެންކުއްޖަކު ނިކުތްދޮރެއް ހުޅުވާފައި، ރޮމުން ވާތްގަށްއެދެމުން އޭނާއަށް ފެނުނީ 

އަދި އެކުއްޖާގެ މަންމަ އެކުއްޖާގެ ފަހަތުން އެކުއްޖާ ދުރުކުރަމުން އައެވެ. އަދި އެކުއްޖާ ގެއިން 

 ޖެހިއެވެ.  ދޮރު  ށްއެތެރެއަށްވަދެ އެކުއްޖާގެ މޫނަ ނެރެލިއެވެ. ފަހެ އެކުއްޖާގެ މަންމަ 

އެތަނަކުން ނުކުމެގެން  ސްނާލިއެވެ. އެކުއްޖާއަދި ވި  އެކުއްޖާ މާދުރަށް ނުގޮސް ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

އެހެން ހިޔާވައްސެއް ނުފެނުނެވެ. އަދި މަންމަ ފިޔަވާ ހިޔާވަހިކަމެއްދޭނޭ  ،އައި ގެ ފިޔަވާ އެ

އިތުރުފަރާތެއްވެސް ނުފެނުނެވެ. އަދި ހިތްހަލާކުވެ ހިތާމަކުރާ ޙާލު އެނބުރިއައެވެ. ފަހެ 

އޭނާއަށް ފެނުނީ ދޮރު ތަޅުލާފައިވަނިޮކށެވެ. އަދި އޭނާ ދޮރުގެ އޮޅިގަނޑުމަތީ އޮށޯވެ 

ފަހުން އެކުއްޖާގެ  ކޯތާފަތުގައި ކަރުނައިގެ އަޘަރު ހުއްޓެވެ. ފަހެ އިރުކޮޅެއް ނިދައިފިއެވެ. އޭނާގެ 

ނުލެވުނެވެ.  މަންމަ ނުކުމެއްޖެއެވެ. އެކުއްޖާ އެޙާލުގައިވަނިޮކށް ފެނުމުން ނަފްސު ހިފަހައްޓާ

ދި އަދި އެކުއްޖާ ކައިރިއަށް ތިރިވެ، އެކުއްޖާނަގާ އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ބޮސްދީ ރޮއެހެދިއެވެ. އަ 
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އޭ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅާއެވެ. ތިދިޔައީ ކޮންތާކަށް ދާން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ނޫނީ "ބުންޏެވެ. 

ތަޢާލާ އަހަރެން هللا ތިބާއަށް ހިޔާވަހިކަންދޭނެ އެހެން މީހަކު ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާއަށްޓަކައި 

ބެއް ލިބޭފަދަ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ރަޙުމާއި އޯގާތެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަހަރެންގެ ފަރާތުން އަދަ

ފަހެ  ދެން "ހެއްޔެވެ؟ މަށް އަހަރެން ނުބުނަންގޮތަކަށް އަހަންނަށް ނުކިޔަމަންތެިރވެ ނޫޅު

 އެކުއްޖާ ނަގައިގެން )އެތެރެއަށް( ވަދެއްޖެއެވެ!!

  ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. صلى اهلل عليه وسلمهللا ރަސޫލު

 ]رواه مسلم[(( .))اهلل أَْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها

 ތަޢާލާ  هللا ބޮޑަށް، ރަޙުމަށްވުރެ  ދަރިއަށްވާ އޭނާގެ  ކިބައިގައި އަންހެންމީހާގެ  މި" މާނައީ:

 "ރަޙުމްކުރައްވައެވެ. އަޅުތަކުންނަށް އެއިލާހުގެ

ހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅު  ތަޢާލާގެ ރަޙްމަތާ އަޅާބަލާއިރު މަންމަގެ ރަޙްމަތް ކޮބާ هللا 

 ށް ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ.ހުރިހާއެއްޗެއްގެ މައްޗަ

ގެ އަޅާ ތައުބާވުމުން އެކަލާނގެ އުފާވެޮވޑިގެންވެއެވެ. އުފާވޮެވޑިގެންވާ ރައްބެއްގެ ކިބައިން هللا

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮކަމެއް ނުލިބިނުދާނެއެވެ.

 هِ بِ اًل وَ زِ نْ مَ  لَ زَ ، ن َ ضِ رْ األَ  نَ مِ  فالة   يفْ  ر  فَ سَ  يفْ  انَ كَ   ل  جُ رَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  بُ وْ ت ُ ي َ  نْيَ حِ  هِ دِ بْ عَ  ةِ بَ وْ ت َ فرحًا بِ  د  شَ أَ  لهُ ))لَ 

 .هُ ابُ رَ شَ وَ  هُ امُ عَ ا طَ هَ ي ْ لَ عَ  هُ تُ لَ احِ رَ  هُ عَ مَ ة وَ كَ لَ هْ مَ 

فاً رَ ى شَ تَ أَ ا، فَ هَ ب َ لَ طَ فَ  هُ تُ لَ احِ رَ  تْ بَ هَ ذَ  دْ قَ وَ  ظَ قَ ي ْ ت َ اسْ ا، فَ هَ ت َ َتَْ  ةً مَ وْ ن َ  امَ نَ ف َ  هُ سَ أْ رَ  عَ ضَ وَ ، ف َ ة  رَ جَ شَ  لِّ  ظِ ََل ى إِ وَ أَ فَ 

َُ تَ أَ  ئاً، ُثَّ يْ شَ  رَ ي َ  مْ لَ ف َ  هِ يْ لَ عَ  عدَ صَ فَ  : الَ قَ  شُ طَ العَ وَ  رُّ احلَ  هِ يْ لَ عَ  دَّ تَ ا اشْ ذَ  إِ ّتَّ ئاً، حَ يْ شَ  رَ ي َ  مْ لَ ف َ  فَ رَ شْ أَ ر فَ ى آ
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، هِ تِ لَ احِ رَ  نْ مِ  سَ يِ أَ  دْ ا قَ هَ لِّ ظِ  يفْ  عَ جَ طَ اضْ فَ  ةً رَ جَ ى شَ تَ أَ ، فَ تَ وْ مُ  أَ ّتَّ ام حَ نَ أَ فَ  هِ يْ فِ  تُ نْ كُ   يْ ذِ الَّ  اينْ كَ  مَ ََل إِ  عُ جِ رْ أَ 

 .هُ ابُ رَ شَ وَ  هُ امُ عَ طَ  هُ ادُ ا زَ هَ ي ْ لَ عَ ، اهَ امَ طَ ُِ  رُّ ، تَُ هُ دِ نْ ة عِ مَ ائِ قَ  هُ تُ لَ احِ ا رَ ذَ إِ فَ  هُ سَ أْ رَ  عَ فَ ، رَ كَ لِ ذٰ كَ   وَ ا هُ مَ نَ ي ْ ب َ ف َ 

  ((.هِ ادِ زَ وَ  هِ تِ لَ احِ رَ هذا بِ  نْ مِ  نِ املؤمِ  ةِ بَ وْ ت َ فرحاً بِ  د  شَ اهلل أَ ا، فَ هَ امِ طَ ِبِ  ذَ َُ أَ فَ 

ترتيب صحيح اجلامع  ބައްލަވާ  އެވެ.އެއްކުރެވިފަ  ރިވާޔަތްތަކެއް ޙްޞަޙީ  މިވަނީ  މިތާގައި ]

٥/٣٢٨] 

 އެއިލާހު  ބޮޑަށް އުފާވިވަރަށްވުރެ ދަތުރެއްގައިވީމީހާ  ތައުބާވުމުން، އަޅާ  ގެ هللا" މާނައީ:

 އެކަހެރި  މީހަކު  ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ތެރޭގައި ތަނަވަސްކަމުގެ  ޞަޙަރާގެ  އުފާވެޮވޑިގަންނަވައެވެ.

 އެވަނީ  ވެއެވެ. ގާތުގައި އޭނާގެ ސަވާރީ  އޭނާގެ އަދި މަޑުކުރެއެވެ. މަންޒިލެއްގައި ނުރައްކާތެރި

 ބަރުކުރެވިފައެވެ. ކާބޯތަކެތިން

 ސަވާރީ  އޭނާގެ  ހޭލިއިރު އޭނާ ފަހެ  ނިދިއެވެ. އޮށޯވެ އޭނާ ހިޔަލުގައި  ގަހެއްގެ  ފަހެ

 وހިސާބަކަށްގޮސް އުސް އޭނާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ހޯދަން އެ އޭނާ އަދި ފެންނާަކށްނެތެވެ.

 އެނޫން ދެން ނުފެނުނެވެ. އެއްޗެއް އެއްވެސް އެރުމުންވެސް  މައްޗަށް ގެތާއެ

 ނުފެނުނެވެ. އެއްޗެއް  އެއްވެސް ބެލުމުންވެސް  އުސްގަނޑަކަށްގޮސް

 އެނބުރި  ތަނަށް މިއައި އަހަރެން" ބުންޏެވެ. އޭނާ ހިނދު އިތުރުވި ކަރުހިތްކުން ހޫނުގަދަވެ

 ހިނގައްޖެއެވެ. ގާތަށް  ގަހެއްގެ  އޭނާ ފަހެ  "ނިދާނީއެވެ. އެތާ  މަރުވަންދެން ފަހެ  ދާނީއެވެ.

 ފައެވެ.މާޔޫސްވެ ސަވާރީއާމެދު އޭނާގެ އޭނާވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ޮއށޯތެވެ. ހިޔަލުގައި އޭގެ އަދި

 އައިސް  ދަމަމުން ލަގަން އޭގެ ،ބަލާލިއިރު ބޯހިއްލާލައިފައި އޭނާ ވަނިޮކށް، އިންދައެފަ އޭނާ

 ފަހެ  ވެއެވެ. އެއާއެކު  ކޮއްތު ކާބޯތަކެތީގެ  އޭނާގެ  އަދި ހުއްޓެވެ. ކައިރީގައި  އޭނާގެ  ރީ އެސަވާ

 ހިފިއެވެ. ލަގަނުގައި އޭގެ  އޭނާ
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 ތައުބާވުމުން  މުއުމިނުމީހާ ބޮޑަށް، އުފަލަށްވުރެ ކޮއްތާމެދުވީ ސަވާރީއާއި އޭނާގެ މިމީހާ ފަހެ

 "އުފާވެވޮޑިގެންވެއެވެ.[ هللا

 

އޭ އަޚާއެވެ. ތިބާ ދަންނާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވާ މީހާއަށް، 

ގެ ގެ ކުރިފުޅުމަތީ ނިކަމެތިކަން އުފެދެއެވެ. ތައުބާވާމީހާގެ ރުއިމުهللا އެފާފައިގެ ސަބަބުން 

 ތަޢާލާގެ ލޯބި އެކަމަކަށް ލިބޭކަމެކެވެ.هللا އަޑަކީ 

އަޅާގެ ލޯކުރިމަތީގައި އޭނާގެ ފާފަތައް ބަހައްޓާހާ ހިނދަކު އޭނާގެ ކިބައިގައި އެކަމަށް ދެރަވުން 

އުފެދޭނެއެވެ. އަދި އެފާފައާ ވިދިގެން ކިޔަމަންގަތުމުގެ ގިނަ ޢަމަލުތަކަކާއި ހެޔޮކަންތައްތަކެއް 

އަހަންނަށް އޭނާ މިފާފައިގެ "އީ ޝައިޠާނާވެސް ބުނުމަށް ދާންދެނެވެ: އޭނާ ކުރާނެއެވެ. އެ

އެހެންކަމުން ތައުބާވާ ބައެއްމީހުން އެމީހުން ތައުބާވުމުގެ  "ނަމައެވެ. ތެރެއަށް ނުވެއްދުނު

ކުރިން އުޅުނުޮގތަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަށް ތައުބާވުމަށްފަހު އުޅެއެވެ. އެއީ އޭނާވާ ތައުބާއަށް 

 ބިނާޮކށެވެ.

ޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލައި ތައުބާވާ ޙާލު އަންނަ އަޅާ، އެކަލާނގެ ތަهللا 

 ނުލައްވާނެއެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޫކޮށެއް

އެންމެ މީރުކެއުން ކައިގެން އަދި އެންމެ މީރު ބުއިން ބޮއެގެން، އެންމެ ރީތި ހެދުން 

ޗަށް ހޭދަކުރާ ލިބިގެން، އަދި އޭނާގެ މައް ލައިގެން، އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު

ކަމެއް  ބައްޕަކައިރި ދިރިއުޅޭ ކުއްޖަކާމެދު ތިބާ ދެކެނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހުރިހާ 

 ބަލަހައްޓަނީ އެބައްޕައެވެ.
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އް ވާތްތެރިއެ ނުވައެވެ. އަދި މަގުމަތިން ޢަދާ ޮފ އެއްދުވަހަކު އޭނާގެ ބައްޕަ އޭނާ ކަމަކު ބޭރަށް

ންގެ ރަށަށް އޭނާ ގެންދެއެވެ. ވާތްތެރިޢަދާއައިސް، އެކުއްޖާ ރަހީނުޮކށް އައްސައެވެ. އަދި 

މިހާރު އޭނާއާއި މެދު ކަންތައްކުރެވެނީ އޭނާގެ އޯގާތެރި ބައްޕަ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވިގޮތާ ދިމާ 

ތާއި އަޅާލުން އިދިކޮޅަށެވެ. ފަހަރަކަށް ފަހު ފަހަރަކު، އޭނާގެ ބައްޕަ އެދެއްވި ތަރުބިއްޔަ

ހަނދާންވުމުން އޭނާއަށް ފާއިތުވީ ކަންކަމާމެދު އޭނާގެ ހިތަށް އަޘަރުތަކެއްޮކށް ހިތާމަކުރެވެއެވެ. 

 އޭނާގެ ކަންތައް އިހުގައި ހުރިގޮތާއި އޭނާއަށް ކުރިންވީ އެންމެހާ ނިޢުމަތްތައް ހަނދާންވެއެވެ.

ދެވެމުން ދެއެވެ. އެމީހުން ބޭނުން  އަތްދަށުގައި އޭނާއަށް ނުބައި ޢަޛާބު ންގެ ވާތްތެރިޢަދާ ފަހެ 

ވަނީ އެންމެފަހުން އޭނާ ކަތިލާށެވެ. އެހިނދު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ރަށާ ދިމާއަށް ބަލާލާއިރު 

ގާތުގައި ބައްޕަ ހުއްޓާ ފެނެއެވެ. ފަހެ އޭނާ ދުވެފައިގޮސް އޭނާގެ ބައްޕަގެ  އޭނާއާ ނުހަނު 

ބައްޕާއެވެ! އޭ ބައްޕާއެވެ! އޭ ބައްޕާއެވެ!  އޭ "ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެގެން ވާގިއަށް އެދިގޮވައެވެ. 

ތިބާގެ ދަރިފުޅަށް ބަލާބަލާށެވެ. އޭނާ ހުރިޙާލަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ދެކޯތާފަތުގެ މައްޗަށް އޮހޮރޭ 

ޖައްސާ ލާޒިމުވެހުއްޓާ ޢަދުއްވުން  އޭނާގެ ބައްޕައާ ކޮނޑާކޮނޑު "ކަރުނަތަކަށް ބަލާބަލާށެވެ.

ހިފަހައްޓާ ލާޒިމުވެހުއްޓާ،  ގަރެއެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގައިކު އޭނާ ގަދައަޅާ ހޯދަން މަސައްކަތް 

ޢަދުއްވުން އޭނާގެ ބޯކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓިއްޖެއެވެ.އެކުއްޖާ އެޙާލުގައި ހުއްޓާ 

 އަތްމައްޗަށް ބައްޕަ އޭނާ ދޫޮކށްލާނެއޭ ތިބާ ބުނާނަން ހެއްޔެވެ؟! ންގެ ވާތްތެރިޢަދާ

ބައްޕައަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަޙުމް ކުރައްވާ ފަރާތާމެދު ތިބާ އެފަރާތުގެ އަޅުތަކުންނާމެދު މަންމައާއި 

ހިނދު، އޭނާގެ  ހީކުރަނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަޅަކު އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް ފިލައިގެން އަންނަ

 ތަޢާލާގެ ދަރުބާރުގައި ކޯތާފަތްهللا ކިބައިން ސަލާމަތްވެގެން އައިސް، ންގެ ވާތްތެރިޢަދާ
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އޭ އަހަރެންގެ ރައްބެވެ. އިބަ "އެނބުރި ރޮއެ އާދޭސް ކުރަމުން އޭނާ ބުނެއެވެ:  ،ޖައްސާ

އިލާހު ފިޔަވާ ރަޙުމްކުރާނެ ފަރާތެއްނެތް މީހަކަށް ރަޙުމްކުރައްވާނދޭވެ. އަދި އިބަ އިލާހުނޫނީ 

އޭނާއަށް ނަޞްރުދޭނެ އެހެން ފަރާތެއްނުވެއެވެ. އަދި އިބަ އިލާހުނޫނީ އޭނާއަށް 

އެހެން ފަރާތެއްނުވެއެވެ. އަދި އިބަ އިލާހުނޫނީ ވާގިވޮެވޑިގަންނަވާނޭ ފަރާތެއް  ހިޔާވެހިކަންދޭނެ

އޭނާއަކަށް ނުވެއެވެ. އިބައިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަންނަވާ މިސްކީނެކެވެ. ފަޤީރެކެވެ. އިބަ 

 އިބައިލާހުގެ  އިލާހީ އޭނާ ރައްކާތެރިކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އޭނާގެ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުންވަނީ

 ،ނަޖާވާނެތަނެއް އަދި ލިއްބައިދޭނެތަނެއް ރައްކާތެރިކަން ކިބައިން  އިބައިލާހުގެ . ރަތުގައެވެޙަޟް

 ".ނުވެއެވެ މެނުވީ  ޙަޟްރަތުން އިބައިލާހުގެ ހަމަ

ފަހެ ހެޔޮ، ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ކުރިއަށްދަމާ ހިނގާށެވެ. އަދި ހެޔޮކަން 

 ވެ.ންނެވުމު ކުވެރިންނާއެކުލިބިގަތުމުގައިވެސްއެވެ. އަދި ޞާލިޙު އެ

ތެދުމަގު ލިބުމަށްފަހު އެމަގުން އެއްކިބާވުމުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަދި ހިދާޔަތުލިބުމަށްފަހު 

 ތަޢާލާ ތިބާއާއި އެކު ޮވޑިގެންވާށިއެވެ.هللا މަގުފުރެދުމުންވެސްއެވެ. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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